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بسـ اهلل الرحمف الرحيـ 

:  مقدمة 
 وال :" ليما ، قاؿ ابف حجر 1عمى كتابي البخاري ومسمـ أوُؿ خصوصية" الصحيحيف "    إف إطالؽ مصطمح 

وذلؾ نظرا لتميزىما عند  . 2"سيما ما انضاؼ إلى ذلؾ مف إطباؽ جميور األئمة عمى تسمية الكتابيف بالصحيحيف
عمماء الحديث عف باقي كتب الحديث ، وبالرغـ مف كثرة المصنفات في الحديث وتنوع طريقة التصنيؼ والموضوع 

. ، إال أف الظرؼ والزماف والواقع والموضوع قد أعطى إضافة نوعية لصنيع الشيخيف 
  وقد حاوؿ البعض المشي عمى منيج الشيخيف كابف خزيمة وابف حباف والحاكـ ، ومع ذلؾ لـ تقارف صحاحيـ 

بالصحيحيف ، أو حظوا بمنزلتيما ، مما يدعوف التعرؼ عمى خصوصية الصحيحيف ومزاياىما عند أىؿ 
. االختصاص مف المحدثيف 

  ومف جانب آخر يكاد ال يخمو كتاب يصنؼ في العمـو اإلسالمية ، إال ويستشيد بالصحيحيف ، سواء في الرواية 
، أو ما شابو ذلؾ ، أما ما " أخرجو الشيخاف"، أو " وفي الصحيحيف حديث كذا"أو االستدالؿ ، فمثال يذكر المؤلؼ 

حكـ " يتعمؽ بذات الصحيحيف مف أحكاـ فقد اختص بو المحدثوف واألصوليوف ، وقد عنوف بعض المحدثيف 
.  لذكر مزاياىما ، كالعراقي في ألفيتو ، والصنعاني في توضيح األفكار " الصحيحيف 

   يحاوؿ ىذا البحث استقراء ىذه الخصوصيات ، مستعرضا أقواؿ العمماء وأدلتيـ ، مما يدلؿ عمى المنيج العممي 
.  الدقيؽ لعمماء األمة سمفا وخمفا 

خطة البحث 
أىمية الصحيحيف  :  المبحث األوؿ 
جمع الحديث الصحيح   -
تقعيد عمـو الحديث    -
رتبة الصحيحيف    : المبحث الثاني  
 تمقي األمة ليما بالقبوؿ            - 

 إفادة أحاديثيما العمـ           - 

مستثنيات الصحيحيف  : المبحث الثالث 
 الرواة المجروحوف  -

 األحاديث المنتقدة  -

خاتمة  
 

                                                 
ُو بكذا خصو بو : خ ص ص  [خصص  ] 1 ُو بالشيء ُخُصوصا و َخصوصيًَّة بضـ الخاء وفتحيا والفتح أفصح و اْخَتصَّ )  ، وَخصَّ

مختار :  انظر  . خصائص (ج  )الصفة التي تميز الشيء وتحدده  (الخصيصة  ) ، خصوصية الشيء خاصيتو (الخصوصية 
 . 238/ 1:المعجـ الوسيط  و196:الصحاح 

. 381: مقدمة فتح البارى 2
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أىمية الصحيحيف : المبحث األوؿ 
 

يشتمؿ ىذا المبحث عمى فقرتيف توضحاف أىمية الصحيحيف ، األولى تتعمؽ في أىمية ىذيف التصنيفيف في جمع 
الحديث الصحيح ، والثانية في منيجيما ، وقد استخمص العمماء نتائج ىذا المنيج وصاغوا بناء عمى ذلؾ قواعد 

.  لقبوؿ األحاديث والرواة مف خالؿ صنيع الشيخيف
 

: جمع الحديث الصحيح _  أوال 
   اجتمع في صنيع الشيخيف االبتكار والحرفة والميارة واإلتقاف ، فولد ىذه الخصائص التي تصدر بيا الصحيحاف 

: عمى بقية المصنفات األخرى ، ومف تمؾ الخصائص  
  
:  َسبُؽ الشيخيف تجريد الحديث الصحيح المسند في التصنيؼ * 

أوؿ مف اعتنى بجمع : وقاؿ ابف كثير . 1"وتاله مسمـ ... أوؿ مف صنؼ الصحيح البخاري:"  قاؿ ابف الصالح 
 والبخاري أرجح.  فيما أصح كتب الحديث ،لنيسابورياالبخاري، وتاله صاحبو وتمميذه مسمـ بف الحجاج  الصحيح

 "...2 .
 ما :" ولكف لـ يغفؿ العمماء عف فضؿ اإلماـ مالؾ في تأليؼ الموطأ ، وقد أثنى عميو الشافعي بمقولتو المشيورة 

قالو الشافعي قبؿ وجود الكتابيف فكالمو صحيح ولكف " . عمى وجو األرض بعد كتاب اهلل أصح مف كتاب مالؾ
 . 3 نظرا إلى زماف تكممو

 بؿ أدخؿ فيو المرسؿ عمى الصحيحلـ يقتصر في كتابو ولكف مع فرضية أصحية الموطأ فما يعكره أنو 
، بينما 4ومف بالغاتو أحاديث ال تعرؼ كما ذكره الحافظ ابف عبد البر فيو لـ يجرد الصحيح ، والمنقطع والبالغات 

خص الشيخاف الصحيح المسند في التصنيؼ ، وال ينتقد البخاري بمثؿ ذلؾ ألف ما ذكره مف معمقات ومراسيؿ فيي 
.    6 ، ولذلؾ لـ يتعرض ليا الدارقطني وغيره بالنقد 5مادة عرضية خارج سياؽ المادة األصمية

                                                 
 . 214 / 1: توجيو النظر إلى أصوؿ األثر : ،  وانظر 2  .10: مقدمة ابف الصالح 1
 . 2: الباعث الحثيث في اختصار عمـو الحديث 2
 .51 / 1: توضيح األفكار 3

 .215 / 1: توجيو النظر إلى أصوؿ األثر4

في مواضع مف تراجـ األبواب  (كتاب البخاري  )ثـ إف ما يتقاعد مف ذلؾ عف شرط الصحيح قميؿ يوجد في :" قاؿ ابف الصالح  5
 مقدمة ابف ...( . الجامع المسند الصحيح المختصر  ): دوف مقاصد الكتاب وموضوعو الذي يشعر بو اسمو الذي سماه بو وىو 

 . 10:الصالح 
نما يسوقيا في تراجـ األبواب :" وقاؿ ابف حجر  والذي في البخاري مف ذلؾ قد حذؼ أسانيدىا عمدًا ليخرجيا عف موضوع الكتاب، وا 

وكأنو أراد أف يكوف كتابو جامعا ألبواب الفقو وغير ذلؾ مف المعاني التي قصد . تنبييا واستشيادا واستئناسا وتفسيرا لبعض اآليات
، وقد بينت في كتاب تغميؽ التعميؽ كثيرا مف األحاديث التي يعمقيا البخاري في الصحيح فيحذؼ إسنادىا أو بعضيا، ا جمعو فيو

.  278/ 1: النكت . وتوجد موصولة عنده في موضع آخر مف تصانيفو التي ىي خارج الصحيح
 345: مقدمة فتح الباري  6
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نقاذ الحديث مف تصرفات بعض الجيمة ، فقد عاش  ويرجع أىمية ىذا السبؽ إلى فطنة الشيخيف وقراءة الواقع وا 
بعض مف نصب نفسو محدثا عمى جمع تيافت البخاري ومسمـ في زمف قد ازدىرت فيو رواية الحديث وانتشرت ،و

الحديث ، دوف النظر في األسانيد أو التمييز بيف صحيحيا وسقيميا وعرضيا عمى العامة ليقاؿ عنو محدث ، وأنو 
. يحفظ كذا حديثا 

 وقد تفطف بعض الخاصة لخطر ىذا الخمط وتعميمو عمى الناس مف قبؿ ىؤالء الجيمة ، فتوجو ألىؿ العمـ 
، وقد عبر اإلماـ مسمـ عف سبب ... واالختصاص في إنقاذ الحديث ، فجاءت فكرة والدة الجامع الصحيح المسند 

ـْ ِمْف :"  تأليفو لجامعو في مقدمتو قائال  َفَمْواَل الَِّذي َرَأْيَنا ِمْف ُسوِء َصِنيِع َكِثيٍر ِممَّْف َنَصَب َنْفَسُو ُمَحدِّثًا ِفيَما َيْمَزُمُي
ِحيَحِة اْلَمْشُيوَرِة ِممَّا َنَقَمُو الثَِّقاُت  ـْ ااِلْقِتَصاَر َعَمى اأْلََحاِديِث الصَّ َواَياِت اْلُمْنَكَرِة َوَتْرِكِي ِعيَفِة َوالرِّ َطْرِح اأْلََحاِديِث الضَّ
ـْ َأفَّ َكِثيًرا ِممَّا َيْقِذُفوَف ِبِو ِإَلى اأْلَْغِبَياِء ِمْف النَّاِس ُىَو  ـْ ِبَأْلِسَنِتِي ْقَراِرِى ـْ َواِ  ْدِؽ َواأْلََماَنِة َبْعَد َمْعِرَفِتِي اْلَمْعُروُفوَف ِبالصِّ
ـْ َأِئمَُّة َأْىِؿ اْلَحِديِث ِمْثُؿ َماِلِؾ ْبِف َأَنٍس َوُشْعَبَة ْبِف  َواَيَة َعْنُي َـّ الرِّ ُمْسَتْنَكٌر َوَمْنُقوٌؿ َعْف َقْوـٍ َغْيِر َمْرِضيِّيَف ِممَّْف َذ
ـْ ِمْف اأْلَِئمَِّة َلَما َسُيَؿ َعَمْيَنا  اِج َوُسْفَياَف ْبِف ُعَيْيَنَة َوَيْحَيى ْبِف َسِعيٍد اْلَقطَّاِف َوَعْبِد الرَّْحَمِف ْبِف َمْيِديٍّ َوَغْيِرِى اْلَحجَّ

ااِلْنِتَصاُب ِلَما َسَأْلَت ِمْف التَّْمِييِز َوالتَّْحِصيِؿ َوَلِكْف ِمْف َأْجِؿ َما َأْعَمْمَناَؾ ِمْف َنْشِر اْلَقْوـِ اأْلَْخَباَر اْلُمْنَكَرَة ِباأْلََساِنيِد 
ِـّ الَِّذيَف اَل َيْعِرُفوَف ُعُيوَبَيا َخؼَّ َعَمى ُقُموِبَنا ِإَجاَبُتَؾ ِإَلى َما َسَأْلتَ  ـْ ِبَيا ِإَلى اْلَعَوا َعاِؼ اْلَمْجُيوَلِة َوَقْذِفِي .  1 "الضِّ

 عمى :"وقد عايف ىذا الواقع مف عاصر الشيخيف وىو ابف قتيبة ، وقد تحدث عف أىؿ الحديث ثـ يستثني فيقوؿ 
أنا ال نخمى أكثرىـ مف العذؿ في كتبنا في تركيـ االشتغاؿ بعمـ ما قد كتبوا والتفقو بما جمعوا وتيافتيـ عمى طمب 
الحديث مف عشرة أوجو وعشريف وجيا وقد كاف في الوجو الواحد الصحيح والوجييف مقنع لمف أراد اهلل عز و جؿ 

بعممو حتى تنقضي أعمارىـ ولـ يحموا مف ذلؾ إال بأسفار أتعبت الطالب ولـ تنفع الوارث فمف كاف مف ىذه الطبقة 
 2 ".فيو عندنا مضيع لحظو مقبؿ عمى ما كاف غيره أنفع لو منو

وقد ذكر العمماء الخالؼ الذي وقع في أسبقية مالؾ وأحمد بف حنبؿ في تصنيؼ الصحيح وتناوؿ ابف كثير ىذه 
.  المسألة ، وذكر أف في المسند أحاديث ضعيفة بؿ موضوعة 

فقوؿ ضعيؼ، فإف : إنو صحيح: وأما قوؿ الحافظ أبي موسى محمد بف أبي بكر المديني عف مسند اإلماـ أحمد
فيو أحاديث ضعيفة، بؿ وموضوعة، كأحاديث فضائؿ مرو، وعسقالف، والِبرث األحمر عند حمص، وغير ذلؾ، 

 . 3 كما نبو عميو طائفة مف الحفاظ
 
 
  أصح كتب الصحيح :

                                                 
واه عنو إبراىيـ بف معقؿ النسفي قاؿ كنا عند إسحاؽ بف تأليؼ البخاري صحيحو يستأنس بما رسبب أما و ، 6: مقدمة صحيح مسمـ  1

راىويو فقاؿ لو جمعتـ كتابا مختصرا لصحيح سنة النبي صمى اهلل عميو و سمـ قاؿ فوقع ذلؾ في قمبي فأخذت في جمع الجامع 
وعنو أيضا قاؿ رأيت رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو و سمـ وكأنني واقؼ بيف يديو وبيدي مروحة أذب عنو فسألت بعض ، الصحيح 

 . 88 / 1: تدريب الراوي ". المعبريف فقاؿ لي أنت تذب عنو الكذب فيو الذي حممني عمى إخراج الجامع الصحيح
  80: تأويؿ مختمؼ الحديث 2
 .  43-42 / 1 :توضيح األفكار  ، و3: الباعث الحثيث : ينظر  3
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.  1"ال ما صح وتركت مف الصحيح حتى ال يطوؿإما أدخمت في كتابي الجامع :"البخاري  قاؿ 
إنما وضعت ىينا ما _ يعني في كتابو الصحيح _ ليس كؿ شيء عندي صحيح وضعتو ىينا،:"وقاؿ مسمـ 
   2".أجمعوا عميو 

وكتاباىما أصح الكتب :" لقد نص العمماء بال منازع عمى أف أصح كتب الحديث الصحيحاف ، قاؿ ابف الصالح
.  3 " بعد كتاب اهلل العزيز

كتاباىما أصح كتب عمى كؿ حاؿ "بعد أف عرض الخالؼ فيما ىو األصح البخاري أو مسمـ ؛  وقاؿ العراقي
ألف مف قاؿ كتاب البخاري أصح قائؿ بأف بعده في الصحة كتاب مسمـ ومف :"، وعقب الصنعاني فقاؿ 4"الحديث

 5 ".نيما أصح كتب الحديثأقاؿ إف كتاب مسمـ أصح كتاب بعده كتاب البخاري فقد اتفؽ الكؿ عمى 
 صحتو، عمى ال بو العمؿِ  وجوبِ  عمى اتفقوا إنما: قيؿ فإفوذكر ابف حجر في معرض مناقشتو لمزايا الصحيحيف ، 

 في لمصحيحيف َيْبؽَ  فمـ الشيخاف؛ يخّرجو لـ ولو صح، ما بكؿ العمؿ وجوب عمى متفقوف أنيـ: المنعِ  وَسَندُ  منعناه،
ويحتمؿ أف يقاؿ المزية :" ثـ يقوؿ .... .الصحة نفس إلى َيْرجع فيما مزيةً  ليما أفَّ  عمى حاصؿٌ  واإلجماع مزيٌة، ىذا

    6" . كوف أحاديثيما أصح الصحيح : المذكورة  
: وىذا التفضيؿ راجع لعدة عوامؿ 

:  تمقي األمة ليما بالقبوؿ - أوال 
وقاؿ بعضيـ إف تمقي األمة ليما :" قاؿ الطاىر الجزائري موضحا مذىب البعض في فائدة تمقي األمة ليما 

  7 ".بالقبوؿ مف جية كوف ما فييما مف األحاديث أصح مما في سواىما مف الكتب الحديثية
:  جاللة الشيخيف وعمميما - ثانيا

 وتقدميما في تمييز الصحيح جاللتيما في ىذا الشأف:"  وقد جعؿ ابف حجر ذلؾ قرينة عمى إفادتيما العمـ 
. 9 أي عظمة مرتبتيما بكماؿ احتياطيما في شروطيما . 8"عمى غيرىما 

لجاللة ": بينما ذكره الطاىر الجزائري كما سبؽ نقال عف غيره سببا لتمقي األمة ليما بالقبوؿ وأصحيتيما فقاؿ 
".   مؤلفييا في ىذا األمر وتقدميما عمى مف سواىما في ذلؾ 

 
قدر مصنفييما ورسوخ قدميما في العمـ وتقدميما وىي جاللة  :" قاؿ السخاوي مؤكدا مذىب شيخو ابف حجر 

. 1" إلمامة في وقتيما االصحيح مف غيره وبموغيما أعمى المراتب في االجتياد و وجودة تمييز المعرفة بالصناعة
                                                 

  .5: يمقدمة فتح البار ، و19: مقدمة ابف الصالح  1

 . 20: مقدمة ابف الصالح  2
  . 10 : مقدمة ابف الصالح 3

  .26: فتح المغيث لمعراقي  4

 . 1/51: توضيح األفكار  5
  .62: نزىة النظر  6

  .322 / 1:  توجيو النظر إلى أصوؿ األثر 7

 60: نزىة النظر  8
 219  :نخبة الفكر لمقاري شرح شرح : ينظر  9
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:  التزاـ الصحة في كتابييما _ ثالثا
التزاميما  الصحة في كتابييما وقد ذكر القاري مف قرائف إفادة الصحيحيف العمـ النظري شارحا لكالـ ابف حجر ؛ 

 2".في ىذا الفف 
التزاميما في كتابييما أف "وقد ذكره الطاىر الجزائري استكماال لما سبؽ مف أسباب تمقي األمة ليما بالقبوؿ وىو 

  3 ".ال يوردا فييما غير الصحيح
. وأما ما انتقده العمماء مف رجاؿ وأحاديث في الصحيحيف سنأتي عمى ذكره الحقا في المبحث الثالث

وقد ترؾ بعضيـ المجاممة :"   وقد ذكر الطاىر الجزائري مذىبا مخالفا لترجيح الصحيحيف عمى غيرىما فقاؿ 
.  4 "ف ترجيح الصحيحيف عمى غيرىما ترجيح مف غير مرجح والذيف جامموا اكتفوا بداللة الحاؿألممحدثيف فصرح ب

 

  استيعاب الحديث الصحيح :
.   5"َقؿَّ ما يفوت البخاري ومسمما مما يثبت مف الحديث :"  نقؿ ابف الصالح عف أبي عبد اهلل بف األخـر قولو 

اعترض عمى ىذه المقولة ابف الصالح نفسو ، وذكر كالـ األخـر معترضا عميو تحت فائدة ميمة ، وىي لـ 
.   يستوعبا الصحيح في صحيحييما وال التزما ذلؾ ، أي بمعنى لـ ينصا أو يصرحا بأنيما سيستوعبا جميع الصحيح 

يعني في _ ليس كؿ شيء عندي صحيح وضعتو ىينا ، :" واستدؿ عمى ذلؾ ابف الصالح بمقولة اإلماـ مسمـ 
".   إنما وضعت ىينا ما أجمعوا عميو _ كتابو الصحيح 

بينما جممة ". أحفظ مائة ألؼ حديث صحيح ومائتي ألؼ حديث غير صحيح :" واستدؿ بمقولة اإلماـ البخاري 
. ما في كتابو سبعة آالؼ ومائتاف وخمس وسبعوف باألحاديث المتكررة 

ف كاف في بعضيا مقاؿ، إال أنو يصفو واستدؿ باستدراؾ الحاكـ عمييما ، فاألحاديث المستدركة غير قميمة ،  وا 
   6 . كثيرصحيحلو 

، فإنو ُيمزميما بإخراج أحاديث ال تمزميما، لضعؼ رواتيا  في ىذا نظر:" ورد ابف كثير عمى ابف الصالح بقولو 
 ." عندىما، أو لتعميميما ذلؾ واهلل أعمـ

؛ فيو الصحيح   في ىذا الكتاب أنواع مف الحديث كثيرة":وقاؿ ابف كثير في معرض كالمو عف المستدرؾ 
وفيو الحسف والضعيؼ . ، وفيو صحيح قد خرجو البخاري ومسمـ أو أحدىما، لـ يعمـ بو الحاكـ المستدرؾ، وىو قميؿ

والموضوع أيضًا، وقد اختصره شيخنا أبو عبد اهلل الذىبي، وبيف ىذا كمو، وجمع فيو جزءًا كبيرًا مما وقع مف 
. 7 " واهلل أعمـ. الموضوعات وذلؾ يقارب مائة حديث

                                                                                                                                                                       
  .52 / 1:  فتح المغيث 1

  219 :نخبة الفكر لمقاري شرح  شرح 2

  .322 / 1:  توجيو النظر إلى أصوؿ األثر 3

 . 320 / 1:  توجيو النظر إلى أصوؿ األثر 4
 . 20: مقدمة ابف الصالح  5
  .20- 19: مقدمة ابف الصالح  6

 3: الباعث الحثيث  7
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 طالعت :" وقاؿأبو سعيد المالينيوقد انتقد كثير مف العمماء تصحيح الحاكـ وأنو متساىؿ فيو ، وقد بالغ 
 1". المستدرؾ الذي صنفو الحاكـ مف أولو إلى آخره فمـ أَر فيو حديثا عمى شرطيما

ولكف قد يكوف ىناؾ توافؽ بيف كالـ اإلماـ البخاري ومسمـ في تصنيؼ الصحيح المجمع عميو ، وبيف ما نص 
عميو األخـر ؛ خالفا لما قرره ابف الصالح ، وقد استنبطو السيوطي مف كالـ الحاكـ في مقدمة المستدرؾ ليفيـ 

ذكر الحاكـ في المدخؿ أف الصحيح عشرة أقساـ وسيأتي نقميا عنو وذكر منيا : " كالـ األخـر عمى الشكؿ التالي 
في القسـ األوؿ الذي ىو الدرجة األولى واختيار الشيخيف أف يرويو الصحابي المشيور بالرواية ولو راوياف ثقتاف 

، واألحاديث المروية بيذه الشريطة ال يبمغ عددىا عشرة آالؼ حديث انتيى : ثـ قاؿ   ،إلى آخر كالمو اآلتي عنو
وحينئذ يعرؼ مف ىذا الجواب عف قوؿ ابف األخـر فكأنو أراد لـ يفتيما مف أصح الصحيح الذي ىو الدرجة األولى 

 2". وبيذا الشرط إال القميؿ واألمر كذلؾ، 
َيعّماه أي لـ يستوعبا كؿ   فكتاباىما أصح كتب الحديث ولكنيما لـةوبالجمؿ:"  لذلؾ استدرؾ السخاوي فقاؿ 

  3".الصحيح في كتابييما بؿ لو قيؿ إنيما لـ يستوعبا مشروطيما لكاف موجيا
فإذا كاف الشيخاف مع ضيؽ شرطيما بمغ :" ونختـ بتقرير الحافظ ابف حجر مقولة األخـر عمى الشكؿ التالي 

- جممة ما في كتابييما بالمكرر ىذا القدر، فما لـ يخرجاه مف الطرؽ لممتوف التي أخرجاىا لعمو يبمغ ىذا القدر 
أو - أيضا - وما لـ يخرجاه مف المتوف مف الصحيح الذي لـ يبمغ شرطيما لعمو يبمغ ىذا القدر  ، أو يزيد- أيضا 

ربما  بؿ .يقرب منو، فإذا انضاؼ إلى ذلؾ ما جاء مف الصحابة والتابعيف تمت العدة التي ذكر البخاري أنو يحفظيا
 _يعني مما يبمغ شرطيما_أف الذي يفوتيما مف الحديث الصحيح قميؿ  :زادت عمى ذلؾ فصحت دعوى ابف األخـر

 4."-بالنسبة إلى ما خرجاه 
 

مصدر لتقعيد عمـو الحديث  _ ثانيا 
   تنبع أىمية الصحيحيف إضافة لما سبؽ في جمع الحديث الصحيح ، منيجيما في تصحيح األحاديث وقبوليا ، 

وما خمصوا إليو مف نتائج شكمت منيج المتأخريف مف المحدثيف ، وكاف لمصحيحيف أثر بالغ في صناعة منيج 
، وقد اعتمد عميو العمماء في كثير مف األحياف في تأصيؿ عمـو الحديث ، إضافة إلى كنز اإلماـ مسمـ 5المتأخريف 

:  مسمـ في مقدمتو ، التي استقى منيا كثير مف العمماء قواعد حديثية أىميا 
:    تعريؼ الحديث الصحيح عند ابف الصالح * 

ذكر ابف حجر أف ابف الصالح أخذ تعريؼ الحديث الصحيح مف مقدمة مسمـ ، ولكف أشكؿ عميو أف مسمما لـ 
االحتماؿ األوؿ أنو قد : يشترط السالمة مف الشذوذ ، فمف أيف جاء ابف الصالح بيذا الشرط  أجيب باحتماليف 

يكوف وقؼ عميو مف كالمو في غير صحيحو، واالحتماؿ الثاني الذي ظير لو مف بعد ، أف ابف الصالح يرى أف 
                                                 

  1/106: تدريب الراوي  1
. 99 / 1:  تدريب الراوي 2
 .  1/30:فتح المغيث  3
 .298 -297 /1: النكت 4

 .  7: منيج النقد عند المحدثيف ، األعظمي : ينظر  5
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الشاذ والمنكر اسماف لمسمى واحد ، وقد صرح مسمـ بأف عالمة المنكر أف يروي الراوي عف شيخ كثير الحديث 
. 1والرواة شيئا ينفرد بو عنيـ فيكوف الشاذ كذلؾ 

ىو : ومف جانب آخر يعقب ابف حجر في النكت عمى ابف الصالح أنو ال بد مف اإلضافة في تعريؼ الصحيح 
ما اتصؿ سنده بنقؿ العدؿ التاـ الضبط أو القاصر عنو ، إذا اعتضد عف مثمو إلى منتياه ، وال يكوف شاذا وال 

. 2وعمؿ ذلؾ بأنو عف طريؽ استقراء أحاديث الصحيحيف ، ال يتـ الحكـ عمييا بالصحة إال بذلؾ . معمال 
 3. وكالـ ابف حجر واضح وصريح ، أف الصحيحيف ىما مصدر قواعد عمـو الحديث ، ويجب ضبط القواعد بيما 

قد ذكرت الكثير منيا في مقدمة ، في أمثمة كثيرة :" وقد ذكر أيضا عدة أمثمة مف صحيح البخاري ، ثـ قاؿ 
 4 ". ويوجد في كتاب مسمـ منيا أضعاؼ ما في البخاري ، شرح البخاري

:  5قبوؿ رواية الوحداف* 
وقع خالؼ بيف المحدثيف في قبوؿ رواية مف لـ يرو عنو إال راو واحد ، وعده بعضيـ مف المجاىيؿ حتى يروي 

قاال إذا روى عف المحدث رجالف ارتفع عنو عنو اثناف واشتير ىذا عف محمد بف يحيى الذىمي والخطيب البغدادي و
. 6اسـ الجيالة

. وقد عمؿ الحاكـ عدـ رواية الشيخيف لبعض األحاديث التي صححيا بنظره ، أنيا مف رواية الوحداف 
 

وىذا حديث مف أصوؿ الشريعة مقبوؿ متداوؿ بيف فقياء الفريقيف ورواتو كميـ ثقات ولـ يخرجو :" قاؿ الحاكـ  و
 7".ي ذ ليس لو راو عف عروة بف مضرس غير الشعبإ الصحيحيف ي وال مسمـ ؼيالبخار

 الصحيح ي ومسمـ ىذا النوع مف الحديث ؼيذكرناه كثيرة ولـ يخرج البخار والشواىد لما:" ثـ قاؿ بعد ذلؾ 
 ".   ذكرناىايواألحاديث متداولة بيف الفريقيف محتج بيذه األسانيد الت

فأما البخاري ومسمـ رحميما اهلل فإنيما لـ يخرجاه جريا عمى عادتيما في :"وتبع الحاكـَ البييقي ، وقاؿ في سننو 
أف الصحابي أو التابعي إذا لـ يكف لو إال راو واحد لـ يخرجا حديثو في الصحيحيف ومعاوية بف حيدة القشيري لـ 

 8".يثبت عندىما رواية ثقة عنو غير ابنو فمـ يخرجا حديثو في الصحيح واهلل أعمـ
ىذا التأصيؿ مف الحاكـ والبييقي ؛ انتقد وعورض بصنيع الشيخيف ورواية كثير مف أحاديث الوحداف وقد سرد 

. ابف الصالح بعضا منيا 

                                                 
  . 1/69: نقمو عنو السيوطي ، تدريب الراوي  1

 .  146: الكافي ، منيج اإلماـ البخاري في تصحيح األحاديث وتعميميا :  ، وانظر 1/417: النكت  2
  . 1/417: النكت  3
 .419/ 1:  النكت 4

  124: نزىة النظر . مف روى عنو راو واحد ولو سمي : عرؼ ابف حجر الوحداف  5

  .2/119: توضيح األفكار   ، 89- 88:  الكفاية 6

  .38_37: المدخؿ إلى كتاب اإلكميؿ 7

 . 380: وانظر فتح المغيث لمعراقي  . 7120باب ما ورد فيمف كتمو  ، رقـ الحديث : ،كتاب الزكاة  سنف البييقي الكبرى 8
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بأف أحدا مف ىذا القبيؿ لـ  (المدخؿ إلى كتاب اإلكميؿ  )ثـ إف الحاكـ أبا عبد اهلل حكـ في :" قاؿ ابف الصالح 
حديث : إخراج البخاري في صحيحو ب:  وأنكر ذلؾ عميو ونقض عميو ، ومسمـ في صحيحييما  يخرج عنو البخاري

 . 1" وال راوي لو غير قيس ".. . يذىب الصالحوف األوؿ فاألوؿ ":قيس بف أبي حاـز عف مرداس األسممي
 2 ".  الصحيحيف ليذا كثيرةيونظائر ؼ:" وانتقد أيضا النووي مذىب الحاكـ ، وقد عّد أحاديث بعضيـ وقاؿ 

فدؿ عمى خالؼ ما ، وذلؾ مصير منيما إلى خروجو عف ىذه الجيالة برواية واحد انتيى :" وقاؿ الصنعاني 
 .3 " حكاه الحاكـ عف الشيخيف

ف كاف إالحاكـ و والشرط الذي ذكره:" وانتيى ابف حجر بعد دراستو لصحيح البخاري وتعمقو بو النتيجة التالية 
منتقضا في حؽ بعض الصحابة الذيف أخرج ليـ فإنو معتبر في حؽ مف بعدىـ فميس في الكتاب حديث أصؿ مف 

 4 ". ال راو واحد قطإرواية مف ليس لو 
وقد تعقب الشيخ محي الديف النووي كالـ :" وقد وجدت الصنعاني ينقؿ عف النووي خالؼ ما ذكر سابقا فيقوؿ 

ورد الشيخ ، الصواب ما ذكره الخطيب فيو لـ يقمو عف اجتياده بؿ نقمو عف أىؿ الحديث : فقاؿ ، ابف الصالح 
عميو بما ذكره عجب ألنو شرط في المجيوؿ أف ال يعرفو العمماء وىذاف معروفاف عند أىؿ العمـ بؿ مشيوراف 

الصحابة كميـ عدوؿ فال تضر الجيالة بأعيانيـ لو ثبت  وس مف أىؿ بيعة الرضواف وربيعة مف أىؿ الصفةافمرد
 5. "وأجيب عنو بأف ىذا مسمـ في حؽ الصاحبة والكالـ أعـ

:  قبوؿ الحديث الفرد * 
ما ليس لو إال إسناد واحد يشذ : اعترض ابف الصالح عمى تعريؼ أبي يعمى الخميمي والحاكـ في تعريؼ الشاذ

إنما األعماؿ  " ، بذكر أحاديث مروية في الصحيحيف مف ذلؾ حديث عمر "بذلؾ شيخ ثقة كاف أو غير ثقة 
. 6" بالنيات

  .7"  نيى عف بيع الوالء وىبتو أف النبي  "  وحديث أنس 
 ولذلؾ فإف تعريؼ الحاكـ والخميمي لمشاذ 8"وفي غرائب الصحيح أشباه لذلؾ غير قميمة :" ثـ يقوؿ ابف الصالح 

يؤدي في بعض األحواؿ إلى وصؼ الحديث الصحيح بالشاذ ، وىو في الصحيحيف  مع أف شرط الصحيح سالمتو 
                                                 

  .5954، رقـ الحديث  ...الصالحيف ذىاب باب ، والحديث رواه البخاري في كتاب الرقاؽ، 190 : مقدمة ابف الصالح1

  .29_28/ 1: شرح النووي لمسمـ  2

 . 119 / 2:  توضيح األفكار 3

 .7: مقدمة فتح البارى 4

  2/119: توضيح األفكار  5

، 1907، ر" إنما األعماؿ بالنية  " ، وصحيح مسمـ ، كتاب اإلمارة ، باب قوؿ النبي 1صحيح البخاري ، كتاب بدء الوحي ، ر 6
 ثـ تفرد بو عف عمر عمقمة بف وقاص ثـ عف عمقمة محمد بف إبراىيـ ثـ عنو يحيى بف حديث فرد تفرد بو عمر "قاؿ ابف الصالح 

 . 77: مقدمة ابف الصالح " سعيد عمى ما ىو الصحيح عند أىؿ الحديث 
 ، ومسمـ كتاب العتؽ ، باب النيي عف 2398الحديث متفؽ عميو أيضا ، رواه البخاري في كتاب العتؽ ، باب بيع الوالء وىبتو ، ر 7

، وقاؿ ابف " الناس كميـ عياؿ عمى عبد اهلل بف دينار في ىذا الحديث "  ، وعقب مسمـ عمى الحديث 1506بيع الوالء وىبتو ، ر
 .78: ، مقدمة ابف الصالح " تفرد بو عبد اهلل بف دينار :" الصالح

  .78: مقدمة ابف الصالح  8
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مف كؿ شذوذ وعمة ، وقد صرح مسمـ أنو يقبؿ تفرد الراوي بشرط أف يكوف قد شارؾ الثقات مف أىؿ العمـ والحفظ 
في بعض ما رووا وأمعف في ذلؾ عمى الموافقة ليـ ، وكذا زيادتو ، ولـ يشترط مسمـ أف يكوف لو أصؿ متابع عميو 

نما اكتفى بمقياس الضبط  أي متى كاف ضابطا ثقة قبؿ تفرده ، وىذا خالؼ ما ادعاه الخميمي وغيره في تعريفو 1، وا 
. 2الشاذ ونسبو إلى حفاظ الحديث 

أي _ وشواىد ىذا القسـ كثيرة :" فقد زعـ أف ليس ليذه األحاديث ذكر في الصحيحيف ، فقد قاؿ  الحاكـ وأما
 ي ذكرناه عمى الكثير الذي الكتابييف يستدؿ بالقميؿ الذيكميا صحيحة اإلسناد غير مخرجة ؼ_ األحاديث الغرائب

 3".تركناه
إف الغرائب األفراد ليس في الصحيحيف منيا شيء فميس كذلؾ بؿ فييما قدر  وأما قولو:" ورد عميو ابف حجر 

 .4 " ي جزء مفرد ؼمائتي حديث قد جمعيا الحافظ ضياء الديف المقدسي
:  قبوؿ حديث مف اضطرب في اسمو وىو ثقة   * 

انتقد ابف حجر كثيرا مف المحدثيف الذيف يعمموف الحديث بمجرد االختالؼ في اسـ الراوي ، وأنو عالمة عمى 
مف أف االختالؼ دليؿ - وأما ما ذىب إليو كثير مف أىؿ الحديث :" عدـ ضبطو  وىو مذىب ضعيؼ ، فيقوؿ 

عمى عدـ ضبطو في الجممة، فيضر ذلؾ ولو كاف رواتو ثقات إال أف يقـو دليؿ، عمى أنو عند الراوي المختمؼ عميو 
فيو رأي فيو ضعيؼ، ألنو كيفما دار كاف عمى ثقة، وفي الصحيحيف مف ذلؾ - عنيما جميعا أو بالطريقيف جميعا 

 5." جممة أحاديث، لكف ال بد في الحكـ بصحة ذلؾ مف سالمتو مف أف يكوف غمطا أو شاذا
وقع في كالـ شيخ اإلسالـ السابؽ أف االضطراب قد يجامع :" ويستنبط السيوطي مف كالـ شيخو قاعدة فيقوؿ 

الصحة وذلؾ بأف يقع االختالؼ في اسـ رجؿ واحد وأبيو ونسبتو ونحو ذلؾ ويكوف ثقة فيحكـ لمحديث بالصحة وال 
وكذا جـز الزركشي ، وفي الصحيحيف أحاديث كثيرة بيذه المثابة ، يضر االختالؼ فيما ذكر مع تسميتو مضطربا 

  6". بذلؾ في مختصره فقاؿ قد يدخؿ القمب والشذوذ واالضطراب في قسـ الصحيح والحسف
:  قبوؿ رواية المبتدع * 

مف رد روايتو مطمقا ألنو فاسؽ : األوؿ :   قسـ ابف الصالح أقواؿ العمماء في حكـ رواية المبتدع إلى ثالثة أقواؿ 
ؿ رواية المبتدع إذا لـ يكف ممف يستحؿ الكذب في نصرة مذىبو أو ألىؿ مذىبو سواء كاف وقب: والثاني   .ببدعتو

                                                 
كثيروف وقد نقموا كؿ أحاديثو أو _ أي تالميذ_وقد استثنى مسمـ في قبوؿ تفرد مف روى عف أمثاؿ الزىري وقد كاف لو أصحاب  1

  .1/7: صحيح مسمـ ، المقدمة : أكثرىا ، ثـ يتفرد أحدىـ بأحاديث عنو ال يعرفيا أصحابو ، فال يقبؿ تفرده ، انظر 

 وىذا يخالؼ ما ادعاه المميباري أف منيج المحدثيف المتقدميف في تعريؼ الشاذ ىو ما عرفو الخميمي ، ولذلؾ اعتذر المؤلؼ عف 2
نما ىي لفتة عممية قصد منيا الدفاع عف موقؼ أىؿ السنة والجماعة اتجاه  الشافعي بأنو لـ يقصد تعريؼ الشاذ بقصد االصطالح ، وا 

 ، ومقابؿ ذلؾ اعتذر قبمو صبحي الصالح عف الخميمي في تعريفو 246: الموازنة بيف المتقدميف والمتأخريف : انظر لو . خبر الخاصة 
وكؿ منيما استطاع  . 202لو عمـو الحديث : انظر . لمشاذ بأنو لـ يقصد التقيد باصطالح المحدثيف ، أو ما اشتير عف تعريؼ الشاذ

. أف يوجو المصطمح بنفس الحجة التي ارتآىا اآلخر 
  .39: المدخؿ  3

 368 / 1 : النكت 4

 785 / 2 : النكت 5

. 267 / 1: تدريب الراوي 6
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تقبؿ روايتو إذا لـ يكف داعية وال تقبؿ إذا كاف داعية إلى بدعتو وىذا  : والثالث. داعية إلى بدعتو أو لـ يكف 
 .مذىب الكثير أو األكثر مف العمماء 

بعيد _ أي عدـ قبوليا مطمقا _ واألوؿ ، وىذا المذىب أعدليا وأوالىا  رجح ابف الصالح القوؿ الثالث ، ثـ قاؿ 
كثير مف  وفي الصحيحيف، مباعد لمشائع عف أئمة الحديث فإف كتبيـ طافحة بالرواية عف المبتدعة غير الدعاة 

. 1" أحاديثيـ في الشواىد واألصوؿ واهلل أعمـ
فابف الصالح رجح القوؿ الثالث بناء عمى وجود أمثاؿ ىؤالء في الصحيحيف ، لذلؾ ضعؼ السيوطي القوؿ األوؿ 

وضعؼ األوؿ باحتجاج صاحبي الصحيحيف وغيرىما بكثير مف المبتدعة :" ألنو يخالؼ بما في الصحيحيف ، فقاؿ 
 2". غير الدعاة الرواية عنو

روايات المبتدعة إذا كانوا صادقيف، ففي :" ويؤكد ابف حجر قوؿ ابف الصالح مظيرا استشياد الشيخيف بيـ ، فيقوؿ 
الصحيحيف عف خمؽ كثير مف ذلؾ، لكنيـ مف غير الدعاة وال الغالة، وأكثر ما يخرجاف مف ىذا القسـ مف غير 

 3". األحكاـ
وعباد بف  كعمراف بف حطاف  إال أف ابف حجر يستدرؾ عمى ابف الصالح بوجود رواة دعاة وغالة في الصحيحيف 

 .4 "  إال أنيما لـ يخرجا ألحد منيـ إال ما توبع عميو:" ، فيجيب عف ىذا اإلشكاؿ يعقوب وغيرىما
:  قبوؿ رواية مجيوؿ االسـ معروؼ العيف والعدالة * 

وفي الصحيحيف مف ذلؾ كثير  (احتج بو  )ونسبو  (ومف عرفت عينو وعدالتو وجيؿ اسمو  ): قاؿ السيوطي 
كقوليـ ابف فالف أو والد فالف وقد جـز بذلؾ الخطيب في الكفاية ونقمو عف القاضي أبي بكر الباقالني وعممو بأف 

 5.بالعمـ بعدالتو الجيؿ باسمو ال يخؿ
  قبوؿ رواية مرسؿ الصحابي  :

 كإخباره عف شيء فعمو النبي صمى اهلل عميو وسمـ   استشيد السيوطي بعمؿ الشيخيف في قبوؿ مرسؿ الصحابي ،
فمحكـو بصحتو عمى المذىب الصحيح الذي قطع ، أو نحوه مما يعمـ أنو لـ يحضره لصغر سنو أو تأخر إسالمو 

أي مرسؿ _ صحابنا وغيرىـ وأطبؽ عميو المحدثوف المشترطوف لمصحيح القائموف بضعؼ المرسؿ أبو الجميور مف 
وفي الصحيحيف مف ذلؾ ما ال يحصى ألف أكثر رواياتيـ عف الصحابة وكميـ عدوؿ ورواياتيـ عف ، _التابعي 

ذا رووىا بينوىا بؿ أكثر ما رواه الصحابة عف التابعيف ليس أحاديث مرفوعة بؿ إسرائيميات أو  غيرىـ نادرة وا 
 6 .حكايات أو موقوفات

                                                 
 . 12 : الباعث الحثيث : ، وانظر 61 مقدمة ابف الصالح 1
 .325 / 1: تدريب الراوي 2

 .  370 / 1:  النكت 3
ونقؿ السيوطي عف العراقي  171:فتح المغيث  " وكتاب مسمـ مآلف مف الشيعة:" قولو لحاكـ ونقؿ العراقي عف ا  .370 / 1: النكت 4

بأف الشيخيف أيضا احتجا بالدعاة فاحتج البخاري بعمراف بف حطاف وىو مف الدعاة _ أي عمى ابف الصالح _ اعترض عميو :" قولو 
واحتجا بعبد الحميد بف عبد الرحمف الحماني وكاف داعية إلى اإلرجاء وأجاب بأف أبا داود قاؿ ليس في أىؿ األىواء أصح حديثا مف 

.  326 / 1: تدريب الراوي ". الخوارج
 . 321 / 1:تدريب الراوي   5

  .207 / 1: تدريب الراوي 6
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:  قبوؿ رواية المدلس الثقة إذا صرح المدلس في السماع   * 
أف يروي عمف لقيو ما لـ يسمعو منو موىما أنو : قّسـ ابف الصالح التدليس إلى قسميف األوؿ تدليس إسناد وىو 

، " عف فالف "أو " قاؿ فالف"سمعو منو ، أو عمف عاصره ولـ يمقو موىما أنو قد لقيو وسمعو منو ، كأف يقوؿ 
كأف يروي عف شيخ حديثا سمعو منو فيسميو، أو يكنيو، أو ينسبو،أو يصفو بما ال يعرؼ بو : والثاني تدليس الشيوخ

.  1كي ال يعرؼ
وأف ما رواه : والصحيح التفصيؿ :"    ثـ اختار ابف الصالح التفصيؿ في حكـ رواية المدلس تدليس إسناد ، فقاؿ 
وما رواه بمفظ مبيف لالتصاؿ نحو . المدلس بمفظ محتمؿ لـ يبيف فيو السماع واالتصاؿ حكمو حكـ المرسؿ وأنواعو 

".  وأشباىيا فيو مقبوؿ محتج بو  (سمعت وحدثنا وأخبرنا  )
وفي الصحيحيف وغيرىما مف الكتب المعتمدة مف حديث ىذا :"    واستدؿ عمى صحة ذلؾ بفعؿ الشيخيف فقاؿ 

نما ىو وكذلؾ ألف ". كقتادة واألعمش والسفيانيف وىشاـ بف بشير وغيرىـ : الضرب كثير جدا  التدليس ليس كذبا وا 
وقد شدد ابف الصالح عمى أف تدليس اإلسناد مكروه جدا ، ومذمـو عند أكثر  . ضرب مف اإليياـ بمفظ محتمؿ

 .  2العمماء، وىو أخو الكذب
، والصحيح ما قالو الجماىير مف الطوائؼ أف ما رواه بمفظ محتمؿ لـ يبيف فيو السماع فيو مرسؿ :" قاؿ النووي 

 الصحيحيف وغيرىما مف كتب يوما بينو فيو كسمعت وحدثنا وأخبرنا وشبييا فيو صحيح مقبوؿ يحتج بو وؼ
األصوؿ مف ىذا الضرب كثير ال يحصى كقتادة واألعمش والسفيانيف وىشيـ وغيرىـ ودليؿ ىذا أف التدليس ليس 

 3...".كذبا
 ، وليست األحاديث التي في الصحيحيف بالعنعنة عف المدلسيف كميا في االحتجاج:"واستدرؾ ابف حجر فقاؿ 

أما ما كاف في المتابعات فيحتمؿ أف يكوف حصؿ  ، فيحمؿ كالميـ ىنا عمى ما كاف منيا في االحتجاج فقط
 .4 " التسامح في تخريجيا كغيرىا

.   وسيأتي في المبحث الثالث عف حكـ التدليس في الصحيحيف وتوجيو العمماء لو 
 

رتبة الصحيحيف : المبحث الثاني 
 

  لعؿ مف أىـ الخصوصيات التي امتاز بيا الصحيحاف الرتبة التي حصال عمييا وكاف ليا أثر واضح في تفرد 
الصحيحيف ببعض األحكاـ ، ولكف سبب ىذه الرتبة والخصوصية األىـ ىي تمقي األمة ليما بالقبوؿ ، وىذا التمقي 

.   قد أثر عمى أحاديث الصحيحيف اآلحاد لترتفع إلى رتبة العمـ عند كثير مف العمماء 
:    تمقي األمة لمصحيحيف بالقبوؿ –أوال 

                                                 
 .   98:  ، فتح المغيث لمعراقي 74-73:  ، ومقدمة ابف الصالح20: الخطيب ، الكفاية : انظر  1
 . 75-74: مقدمة ابف الصالح : انظر  2
 .33 / 1: شرح النووي عمى مسمـ 3

. 636 / 2: النكت عمى كتاب ابف الصالح4
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، ويقصدوف اتفاؽ البخاري ومسمـ ، " صحيح متفؽ عميو :"    في ضوء تفسير ابف الصالح قوؿ أىؿ الحديث 
 تمقي عمى األمة التفاؽ معو وحاصؿ ذلؾ مف الـز عميو األئمة اتفاؽ لكف :" وليس اتفاؽ األمة ، يستدرؾ ويقوؿ 

".   بو واقع النظري اليقيني والعمـ بصحتو مقطوع جميعو القسـ وىذا بالقبوؿ عميو اتفقا ما
    إال أف ابف الصالح لـ يقتصر تمقي األمة عمى ما اتفقا عميو فقط ، بؿ يعتبر أف مف فائدة ىذا التمقي ، أف ما 

 أحرؼ  سوى...انفرد بو البخاري ومسمـ مندرج في َقبيؿ ما ُيقطع بصحتو لتمقي األمة كؿ واحد مف كتابييما بالقبوؿ
 ".      وغيره ( كالدارقطني ) الحفاظ مف النقد أىؿ بعض عمييا تكمـ يسيرة

 أصمو في يفيد ال بأنو محتجا ذلؾ نفى مف لقوؿ خالفا:"    وينتقد ابف الصالح مف قاؿ إفادتيما الظف فقط قائال 
نما  الظف إال  ىذا إلى أميؿ كنت وقد ، يخطئ قد والظف،  بالظف العمؿ عمييـ يجب ألنو بالقبوؿ األمة تمقتو وا 

 يخطئ ال الخطأ مف معصوـ ىو مف ظف ألف،  الصحيح ىو أوال اخترناه الذي المذىب أف لي باف ثـ قويا وأحسبو
 وأكثر،  بيا مقطوعا حجة االجتياد عمى نيبفالـ اإلجماع كاف وليذا الخطأ مف معصومة إجماعيا في واألمة. 
 . 1 "كذلؾ العمماء جماعاتإ

:    وفي ضوء ىذا التقرير يستثني ابف الصالح مف ىذا اإلجماع أمريف 
ألف األمة تمقت ذكره ابف الصالح في كتابو صيانة صحيح مسمـ ،فقد قطع بصحة أحاديث الصحيحيف : األوؿ 

 . 2" سوى مف ال يعتد بخالفو ووفاقو في اإلجماع :" ، ثـ يستثني فيقوؿ ذلؾ بالقبوؿ 
 يعتد ال مف سوى بالقبوؿ ذلؾ تمقت األمة إف قاؿ فإنو تماميا بعدـ الصالح ابف أقر وقد:"   لذلؾ قاؿ الصنعاني 

خراجو بمجتيد يعتد ال بأنو والقوؿ مجتيد لكؿ شامؿ العصمة ودليؿ األمة مسمى أف يخفى وال ، ووفاقو بخالفو  وا 
ال تحقيؽ ذو يقبمو ال األمة مسمى عف  3 ".دليؿ بغير شاء ما شاء مف الدعى وا 

ذكره ابف الصالح في المقدمة ويتعمؽ بأحاديث الصحيحيف ، فاستثنى منيما األحاديث التي انتقدت مف قبؿ : الثاني 
. بعض العمماء كالدار قطني وابف حـز والنسائي وغيرىـ 

  وقد استدرؾ عميو ابف حجر في ىذا االستثناء، إلخراجو األحاديث المنتقدة عمى اإلطالؽ ، ويعتبر أف المسألة 
فإذا كاف الحديث المنتقد مف الكتابيف ليس لو إال إسناد واحد، وتوجو إليو النقد، فإنو والحالة ىذه فييا تفصيؿ ؛ 

ف كاف لو طريؽ أو طرؽ أخرى في الصحيحيف أو أحدىما  يستثنى مما تمقي بالقبوؿ وال يفيد العمـ النظري، وا 
وسممت مف االنتقاد فإنو والحالة ىذه داخؿ فيما تمقي بالقبوؿ والعمـ النظري حاصؿ بو كسائر أحاديث الصحيحيف 

 4.المتمقاة بقبوؿ سواء بسواء
ف اختمؼ ىؤالء في   وقد سبؽ ابف الصالح في قضية التمقي  أبو طاىر المقدسي وأبو عبد الرحيـ عبد الخالؽ وا 

.  5 إفادة ىذا التمقي العمـ أو الظف

                                                 
  .29- 28:مقدمة ابف الصالح  1

 .85:  صيانة صحيح مسمـ 2

  .1/122: توضيح األفكار  3

 . 183 / 1: النكت عمى كتاب ابف الصالح 4
 . 131 : ثمرات النظر 5
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مف حيث معنى التمقي ؟ وما ىو : ناقش بعض العمماء ابف الصالح في مقولتو : مناقشة العمماء البف الصالح - 
.  مراده لتمقي األمة الصحيحيف بالقبوؿ وثبوتيا  ؟ 

  مفيوـ تمقي األمة لمحديث بالقبوؿ  :
 . 1 " ضمنا بصحتو المعصوـ حكـ ما ىو: "  بالقبوؿ التمقي       عرؼ الصنعاني 

. 2" لو ومتأوؿ بو عامؿ بيف األمة ما كانت" الحديث الذي تمقتو األمة بالقبوؿ  فواألصولي عرؼو     
وال نزاع في أف خبر الواحد إذا وقع اإلجماع عمى العمؿ بمقتضاه فإنو يفيد العمـ :"  وقد صرح بذلؾ الشوكاني فقاؿ 

بالقبوؿ فكانوا بيف عامؿ بو  وىكذا خبر الواحد إذا تمقتو األمة ، ألف اإلجماع عميو قد صيره مف المعمـو صدقو
ومتأوؿ لو ومف ىذا القسـ أحاديث صحيحي البخاري ومسمـ فإف األمة تمقت ما فييما بالقبوؿ ومف لـ يعمـ بالبعض 

بو ومتأوؿ لو ومف  مف ذلؾ فقد أّولو والتأويؿ فرع القبوؿ وىكذا خبر الواحد إذا تمقتو األمة بالقبوؿ فكانوا بيف عامؿ
ىذا القسـ أحاديث صحيحي البخاري ومسمـ فإف األمة تمقت ما فييما بالقبوؿ ومف لـ يعمـ بالبعض مف ذلؾ فقد أولو 

 . 3"والتأويؿ فرع القبوؿ
  مناقشة ىذا التعريؼ: 

   ذىب السيوطي إلى أف تصحيح حديث الفتراؽ العمماء بيف متأوؿ لو ومحتج بو لتمقي األمة لو بالقبوؿ ليس دليال 
. 4 عنده ثبوتيا عمى ال فرضا صحتو تقدير عمى تأولو أنو حتماؿعمى صحتو ال

 أراد ماذا وال باألمة أراد ماذا يبيف ولـ بالقبوؿ ليما األمة تمقي عمى الحكـ بنى أنو:"   وقاؿ الطاىر الجزائري 
 . 5 "أنفسيما في ىنا بينيف غير األمراف وىذاف،  بالقبوؿ ليما بتمقييا

 ، ويعمؿ ذلؾ أف استثنى ما غير الصحيحيف أحاديث مف حديث كؿ في الدعوى  بينما لـ يسمـ الصنعاني بيذه 
. 6 ضمنا بصحتو_أي األمة _ المعصوـ حكـ حديث كؿ أف يتـ وال،  مجتيدوىا أو جميعا األمة ىو المعصوـ

 إنما األمة أف التحقيؽ أف عمى:" ويرد الصنعاني عمى ابف الصالح في توضيح ما  عصمت منو األمة فقاؿ 
 في صحيح غير وىو األحادية األحاديث مف حديث بصحة األمة فحكـ ،... الخطأ عف ال الضاللة عف عصمت

".   قطعا بضاللة ليس األمر نفس
 تمقوا كميـ األمة مجتيدي أف سممنا ولئف:"   ثـ ينيي مناقشتو البف الصالح عمى فرض التسميـ بما قاؿ ، فيقوؿ 

 وىو المدعى عمى ذلؾ يدؿ ال فإنو ومتأوؿ أحاديثيما مف فرد بكؿ عامؿ بيف وصاروا بالقبوؿ الصحيحيف أحاديث
 حكـ بالقبوؿ التمقي إف المصنؼ فقوؿ ، بالصحيح خاصا بالقبوؿ التمقي سفمي ويتأوؿ يعمؿ الحسف ألف  ؛الصحة

. 7" خالفو والمعموـ يتأولو وال بالحسف المعصوـ يعمؿ لـ إذا إال يتـ ال ضمنا بصحتو المعصوـ مف

                                                 
  .1/94: توضيح األفكار  1

  .102 :  إجابة السائؿ شرح بغية اآلمؿ2
 . 1/66: إرشاد الفحوؿ  3
 . 1/316: تدريب الراوي  4
 . 1/317:  توجيو النظر 5
  .93/ 1: توضيح األفكار  6

 1/95:توضيح األفكار 7
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 لمصحيحيف بالقبوؿ ؟  األمة تمقي مف المراد ػ ما ىو
:  لقد طرح الصنعاني ىذا السؤاؿ ليضع احتماليف 

 يفيد وال مؤلفييما إلى بنسبتيما الحكـ صحة إال يفيد ال فيذا الحافظيف اإلماميف تأليؼ بأنيما األمة معرفة:األوؿ 
 . المطموب
 ال الدعوى ىذه ولكف ، لممطموب المفيد ىو وىذا  اهلل رسوؿ عف بأنو أحاديثيما أفراد مف فرد ؿلؾ تمقييا: الثاني 
 أو جميعا األمة ىو المعصوـ إذ، استثنى ما غير الصحيحيف أحاديث مف حديث كؿ في تسميميا عدـ ىيخؼ

 عمى المجتيديف أفراد مف فرد كؿ إطالع فرع ذلؾ إذا ضمنا بصحتو المعصوـ حكـ حديث كؿ أف يتـ وال مجتيدوىا
 . 1 الكتابيف أحاديث أفراد مف فرد كؿ

 ألف فساده يخفى فال األمة كؿ أراد إف " بالقبوؿ الكتابيف تمقت األمة إف " فقولو :" وقاؿ الزركشي في النكت 
 حفاظ ورؤوس المتبعة المذاىب وأئمة وتابعييـ والتابعيف الصحابة عصر بعد الثالثة المائة في صنفا إنما الكتابيف
ف،  اآلثار ونقاد األخبار  قدره الذي دليمو يستقيـ فال كميـ ال األمة بعض فيـ الكتابيف بعد وجدوا الذيف باألمة أراد وا 

 . 2"  خاصة الصحابة بإجماع يعتدوف إنما والظاىرية،  ليـ العصمة وثبوت األمة تمقي مف
: وذكر العمماء أيضا عدة احتماالت في معنى التمقي ، منيا 

ف:" بأف التمقي وقع ألغمب أحاديث الصحيحيف ، فقاؿ : ما ذكره الزركشي    ،ذلؾ مف سالـ فييما ما غالب أف أراد وا 
. 3 "قرره ما عمى معصومة وىي األمة بتمقي احتج إنما فإنو حجة لو تبؽ لـ

ذا كاف ذلؾ  المعارض عدـ عند ما في الصحيحيفب العمؿىو  بالقبوؿ األمة تمقيوذكر الزركشي احتماال آخر أف  وا 
.  4 بالقبوؿ الستة أو الخمسة الكتب األمة تمقت وقد بالصحيحيف تختص ال الحجة فيذه القطع يقتضي

 لمصحيحيف األمة تمقي مف ذكره ما إف بعضيـ فقاؿ:" وقاؿ الطاىر الجزائري في معرض الرد عمى ابف الصالح 
 فمـ ذلؾ ومع بالقبوؿ وغيرىا والنسائي والترمذي داود أبي سنف األمة تمقت فقد بيما يختص ال ولكنو، مسّمـ بالقبوؿ
  .5 " ذلؾ بمجرد فييا ما بصحة الحكـ إلى أحد يذىب
 الحديثية الكتب مف سواىما في مما أصح األحاديث مف فييما ما كوف جية مف بالقبوؿ ليما األمة تمقي إف يؿ وؽ

 غير فييما يوردا ال أف كتابييما في والتزاميما ذلؾ في سواىما مف عمى وتقدميما جاؿالـ ىذا في اـمؤلفيو لجاللة
 فييما ما فأ عمى ذلؾ يدؿ وال،  اإلجماؿ طريؽ عمى سواىما مما أرجح أنيما عمى يدؿ ىذالكف و ، الصحيح
 كاف عمييما انتقادىـ فأ مع عمييما االنتقاد عمى وغيره الدارقطني أقدـ ولذلؾ،  النبي إلى نسبتو بصحة مجزوـ
 أو لمكتاب مخالفتيما جية مف بالمتوف يتعمؽ ما جية مف عمييما االنتقاد وأما  ،باألسانيد يتعمؽ ما عمى قاصرا
 الدارقطني انتقادَ  حمؿ وقد ، واألصوؿ الكالـ عمماء متعمقات مف ذلؾ ألف لو يتصدوا فمـ ذلؾ ونحو المتواترة لمسنة

                                                 
 . 1/94: توضيح األفكار  1
 1/279: نكت الزركشي  2
 . 1/279: نكت الزركشي  3
 . 1/279:نكت الزركشي : انظر  4
  .1/321: توجيو النظر  5
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 ينتقدوه لـ وفيما بّيف عنو الجواب ما انتقدوه فيما أف مع العمـ إفادة مف انتقدوه ما يستثنى فأ عمى الصالح ابفُ  وغيرهِ 
 .1انتقدوه ما دوف ىو ما
ىؿ تمقي األمة وقع عمى جممة ما في الصحيحيف أـ عمى كؿ حديث منيما ؟  * 
استثنى ابف الصالح مما ال يفيد العمـ مما في الصحيحيف ؛ األحاديث التي انتقدىا بعض العمماء قبؿ عصره _  أوال

 ىذا فأ يخفى وال:"ولكف ىذا االستثناء كما يذكر الطاىر الجزائري أنو أثر عمى بقية األحاديث األخرى حيث قاؿ
 لـ وفيما،  بّيف عنو الجواب ما انتقدوه فيما أف: ، ويعمؿ ذلؾ أيضا  " غيره في الحكـ قوة أضعؼ قد االستثناء
 . 2 انتقدوه ما دوف ىو ما ينتقدوه

 في الحفاظ مف جماعة تكمـ فقد مستقيـ غير فيو بالقبوؿ تمقوه منيا حديث كؿ أف أراد فإف:"   وقاؿ الزركشي  
 ذلؾ وغير....عميو  انتقدوه الحفاظ ولكف موضوعيف حديثيف فييما أف حـز ابف دعىا بؿ كالدارقطني منيا أحاديث

.  3 "بالقبوؿ يتمقونيا ال ىؤالء عند األحاديث فتمؾ فييـ تكمـ الذيف رجاليما مف
 يبمغاو ينتشرا حتى بزماف تأليفيما عصر بعد إال يتـ ال اـلو األمة بتمقي اإلجماع ىذا فإ:" وقاؿ الصنعاني - 

 يعرؼ ال مف المجتيديف العمماء في أف الظف في يغمب أنو مع مجتيد كؿ نزؿ حيث وينزال اربياغوـ األرض مشارؽ
. 4" الدعوى ىذه منع لحاصؿاو قطعا االجتياد في شرطا ليست بخصوصيما معرفتيما فإف الصحيحيف

 فينقض وأيضا:" ومف جية أخرى فإف انتقاد الصحيحيف بقي مستمرا بعد عصر ابف الصالح ، قاؿ الزركشي - 
 سمـ مف باعتبار بعض عمى بعضيا وترجيح الصحيحيف ألحاديث تعرضيـ مف األعصار سالؼ في العمماء بفعؿ
. 5 "الترجيح باب النسد بو مقطوعا الجميع كاف فمو الترجيحات وجوه مف ذلؾ وغير منو يسمـ لـ مف عمى الكالـ مف
"5 .

 أبي عف سبؽ فيما حكى فقد" اختالؼ العمماء فيما ىو أصح ، ىؿ صحيح مسمـ أـ البخاري ، قاؿ الزركشي - 
 القطع مع يكوف ال والترجيح،  الترجيح فييما أجرى فقد،  القوؿ فيو عميو وُردّ ،  أصح مسمـ كتاب أف الحافظ عمي

. 6"  قالو  أنو عمى اإلجماع بصحة
 التمقي فأيف أحاديثيما بعض عمى الحفاظ مف جماعة تكمـ قد : المتأخريف بعضوقاؿ " _ الزركشي_ أيضا وقاؿ- 

.  7   " فيو تعارض ال والقطعي،  المتعارض وفييما بالقبوؿ
 ما لجعؿ وجو فال السوية عمى متمقياف فيما المذكور التمقي ىو تيمايأرجح وجو كاف إذا:" وقد يعترض أيضا - 
 الستواء التمقي حيثية مف أرجح البخاري بو انفرد ما يجعؿ وال منيما واحد كؿ انفرد إذا ما عمى مقدما عميو اتفقا

 .1"فيو الجميع

                                                 
 . 1/322: توجيو النظر  1
  .1/322: توجيو النظر  2

. 1/279: نكت الزركشي  3
  .93/ 1: توضيح األفكار  4

 . 1/279: نكت الزركشي  5
 . 1/279:  نكت الزركشي6
 1/279: النكت لمزركشي  7
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 بكؿ عامؿ بيف وصاروا بالقبوؿ الصحيحيف أحاديث تمقوا كميـ األمة مجتيدي أف سممنا ولئف:" قاؿ الصنعاني - 
 التمقي سفمي ويتأوؿبو  يعمؿ الحسف ألف الصحة وىو المدعى عمى ذلؾ يدؿ ال فإنو  لوومتأوؿ أحاديثيما مف فرد

.  2 "بالصحيح خاصا بالقبوؿ
استدرؾ ابف حجر عمى ابف الصالح في خروج بعض األحاديث مف تمقييا بالقبوؿ عدا األحاديث المنتقدة ؛ _ ثانيا

يختصُّ بما لـ ينتقْده أحٌد مف  :إال أّف ىذا: "ما وقع تخالؼ بيف مدلوليو مما وقع في الكتابيف ، يقوؿ ابف حجر 
وبما لـ يقع الّتخاُلؼ بيف مدلوليو مما وقع في الكتابيف، حيث ال ترجيح؛ الستحالِة أف يفيد  ، الحّفاظ مما في الكتابيف

ـَ بصدقيما مف غير ترجيٍح ألحدىما . 3" عمى اآلخر المتناِقَضاف العم
 

إفادة أحاديث الصحيحيف العمـ  _ ثانيا 
     ال شؾ أف الخالؼ قائـ قبؿ الصحيحيف ، في إفادة خبر الواحد بشكؿ عاـ العمـ أـ الظف ؟  

. 4، إلى أف خبر الواحد يفيد العمـ.. فقد ذىب بعض أىؿ الحديث كالشافعي وأحمد والبخاري وابف حـز ، وغيرىـ
 
 
 
 

 ، وقد 6"ىو مذىب الجميور: " ، وقاؿ الشوكاني 5وذىب فريؽ آخر مف أىؿ الحديث والفقو إلى أنو يفيد الظف 
  .7نسب إلى جميور المتكمميف وبعض الفرؽ كالمعتزلة والشيعة والخوارج

 وقد أنكر الخطيب البغدادي بشدة عمى مف قاؿ بأنو يفيد العمـ الظاىر ، ورد عمييـ بأنو ال فرؽ في العمـ بيف 
.   8ظاىر وباطف ، وال يكوف عمما حتى يكوف معمومو عمى ما ىو بو ظاىرا وباطنا

                                                                                                                                                                       
 . 1/95: توضيح األفكار  1
 . 1/95: توضيح األفكار  2
 . 50_49:نزىة النظر  : انظر  3
 ، وذكر 20: نيؿ األماني:  ، وانظر92: إرشاد الفحوؿ :  ، وانظر 1/112:   اإلحكاـ في أصوؿ األحكاـ 460: الرسالة: انظر  4

.. وُحكي ذلؾ عف مالؾ وأحمد وداود وبعض الشافعية : األبياري أف خبر الواحد يفيد القطع إذا كاف في سنده إماـ كمالؾ ، قاؿ 
وكذا نسبو النووي إلى جماىير " ىذا الذي عميو أكثر أىؿ العمـ " وذىب إلى ذلؾ أيضا الخطيب البغدادي والحافظ العراقي وقاؿ  5

، وانظر 15: فتح المغيث لمعراقي :  ، وانظر 25: الكفاية : المسمميف مف الصحابة والتابعيف والفقياء وأصحاب األصوؿ ، انظر 
وأما مذىب اإلماـ أحمد ، فقد ُذكرت روايتاف ، األولى رجحيا ابف بدراف وىي عدـ حصوؿ العمـ بو ، . 1/131: شرح مسمـ لمنووي:

وقاؿ ىو قوؿ األكثريف والمتأخريف مف أصحاب أحمد ، وينقؿ عف الطوفي أف ذلؾ أظير القوليف ، وحمؿ بعض العمماء قوؿ اإلماـ 
أحمد الثاني أي الخاص بإفادة خبر اآلحاد العمـ عمى أخبار مخصوصة كثرت رواتيا وتمقتيا األمة بالقبوؿ ودلت القرائف عمى صدؽ 

  . 216: المسودة :  ، وانظر 204:المدخؿ إلى مذىب اإلماـ أحمد بف حنبؿ : انظر . ناقمييا ، فيكوف إذف مف المتواتر 
 . 92: إرشاد الفحوؿ  6
 . 1/112: اإلحكاـ البف حـز : ينظر  7
 . 25: الكفاية : انظر  8
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حيث يقوؿ أىؿ الحديث ىذا حديث : "  أما الحافظ العراقي ينبو عمى مدلوؿ مصطمح الحديث الصحيح فقاؿ 
صحيح فمرادىـ فيما ظير لنا عمال بظاىر اإلسناد ال أنو مقطوع بصحتو في نفس األمر لجواز الخطأ والنسياف 

 . 1"عمى الثقة ىذا ىو الصحيح الذي عميو أكثر أىؿ العمـ خالفا لمف قاؿ أف خبر الواحد يوجب العمـ الظاىر 
   ولكف في ضوء خصوصية أحاديث الصحيحيف وتمقي األمة ليما بالقبوؿ ، اختمؼ المحدثوف في رتبة أحاديثيما 

فادتيما العمـ عمى ثالثة مذاىب  :  وا 
  إفادتيما العمـ الضروري وىو قوؿ ابف صالح: المذىب األوؿ 

جماع األمة عمى شيء يفيد القطع ، وقد حسـ مذىبو أف      إف مفيوـ التمقي عند ابف الصالح يعادؿ اإلجماع ، وا 
.   2أحاديث الصحيحيف تفيد العمـ اليقيف النظري 

 ذلؾ نفى مف لقوؿ خالفا ، بو واقع النظري اليقيني والعمـ بصحتو مقطوع جميعو القسـ وىذا::"   قاؿ ابف الصالح 
 3". الظف إال أصمو في يفيد ال بأنو محتجا

في إفادتيما العمـ اليقيني مشكؿ وفيو نظر ، خصوصا أنو كاف يميؿ بداية إلى وتقرير ابف الصالح في المقدمة 
إفادتيما الظف ،  

أما اليقيني فمعناه  ، لو اقتصر عمى قولو العمـ النظري لكاف أليؽ بيذا المقاـ:" لذلؾ يعقب ابف حجر عميو فيقوؿ 
نما يقع الترجيح في مفيوماتو . القطعي، فمذلؾ أنكر عميو مف أنكر، ألف المقطوع بو ال يمكف الترجيح بيف آحاده، وا 

ونحف نجد عمماء ىذا الشأف قديما وحديثا يرجحوف بعض أحاديث الكتابيف عمى بعض بوجوه مف الترجيحات النقمية، 
 لما رجح بيف _ ما بقي لمترجيح مسمؾ وقد سمـ ابف الصالح ىذا القدر فيما مضى_فمو كاف الجميع مقطوعا بو

" واهلل أعمـ- صحيحي البخاري ومسمـ، فالصواب االقتصار في ىذه المواضع عمى أنو يفيد العمـ النظري كما قررناه 
4. 

ال وجدتو في كتابو    ويحتمؿ أف ابف الصالح وقع منو سيوا إضافة اليقيف لمعمـ في المقدمة  ، أو َسبُؽ قمـٍ ، وا 
جميع ما حكـ مسمـ بصحتو مف ىذا :" يقرر أنو يفيد العمـ النظري مع قطعو بصحتو فقاؿ  " صيانة صحيح مسمـ "

الكتاب فيو مقطوع بصحتو والعمـ النظري حاصؿ بصحتو في نفس األمر وىكذا ما حكـ البخاري بصحتو في كتابو 
والذي نختاره أف تمقي األمة لمخبر ، وذلؾ ألف األمة تمقت ذلؾ بالقبوؿ سوى مف ال يعتد بخالفو ووفاقو في اإلجماع 

. 5 "المنحط عف درجة التواتر بالقبوؿ يوجب العمـ النظري بصدقو

                                                 

نما لـ تتوفر فيو شروط الصحة 15: فتح المغيث  1  ، وذكر العراقي مقابؿ ذلؾ أنو ال يمكف الجـز بأف الحديث الضعيؼ موضوع ، وا 
صابة مف ىو كثير الخطأ  .  ،ال أنو كذب في نفس األمر لجواز صدؽ الكاذب وا 

العمـ اليقيني ىو االعتقاد الجاـز المطابؽ ، والعمـ الضروري ىو الذي يضطر اإلنساف إليو بحيث ال يمكنو : وقد عّرؼ ابف حجر  2
ىو ترتيب أمور معمومة أو مظنونة يتوصؿ بيا إلى عمـو أو ظنوف ، وليس في العامي أىمية ذلؾ ، ثـ يقوؿ : دفعو ، والعمـ النظري 

والفرؽ بيف العمـ الضروري والنظري ، األوؿ يفيد العمـ بال استدالؿ ، والثاني يفيده مع االستدالؿ عمى اإلفادة ، وأف الضروري يحصؿ 
 . 41: نزىة النظر : ينظر . لكؿ سامع ، والنظري ال يحصؿ إال لمف فيو أىمية النظر 

 . 28: المقدمة  3
 .379/ 1 : النكت 4

 . 85 /1 : صيانة صحيح مسمـ5
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  فتفريؽ ابف الصالح ىنا بيف الخبر الذي تمقتو األمة بالقبوؿ وخبر المتواتر ، بأف األوؿ يفيد العمـ النظري والثاني 
يفيد أكثر مف ذلؾ وربما يقصد العمـ القطعي ، ربما يؤكد احتماؿ إضافة اليقيف لمعمـ في المقدمة وقع سيوا أو سبؽ 

.  قمـ 
  وربما مف ىذا الباب اختار النووي نص ابف الصالح في الصيانة ، وقد نقمو عنو في مقدمة شرحو لصحيح مسمـ 

ما اتفؽ البخاري _ : وقاؿ في جزء لو _، وىذا آخر ما ذكره الشيخ أبو عمرو رحمو اهلل ىنا :" ، ثـ يقوؿ النووي 
 األمة ذلؾ بالقبوؿ وذلؾ يفيد العمـ النظري وىو في يخراجو فيو مقطوع بصدؽ مخبره ثابت يقينا لتمؽإومسمـ عمى 

 األمة بالقبوؿ يفيد العمـ النظري وقد اتفقت األمة يال أف المتواتر يفيد العمـ الضروري وتمؽإفادة العمـ كالمتواتر إ
. 1 "عمى أف ما اتفؽ البخاري ومسمـ عمى صحتو فيو حؽ وصدؽ

  وىذا التفريؽ بيف العمـ الضروري والنظري عند ابف الصالح وأف تمقي األمة يفيد العمـ النظري ؛ نكاد نجـز أنو أراد 
. في المقدمة أف أحاديث الصحيحيف تفيد العمـ النظري ال اليقيني  

إفادتيما العمـ النظري  : المذىب الثاني 
ـَ النظريَّ ِمف أئمة الحديث   ذكر ابف حجر في نزىة النظر ممف صرح  عبداهلل اأب:  بإفادة ما َخّرجو الشيخاف العم

. 2 مف األصولييف  إسحاؽ اإلسفرائينييألستاذ أبا ، إضافة ؿ، وغيرىـ  الفضؿ بف طاىراوأب الحميدي
، وقد اجتمع في 3  وقرر ابف حجر أف الحديث المحتؼ بالقرائف يفيد العمـ النظري ، بناء عمى ما قرره األصوليوف 

 وتمقِّي العمماء  ، وتقدُّميما في تمييز الصحيح عمى غيرىما ، جاللتيما في ىذا الشأف: الصحيحيف عدة قرائف 
 .4 " وىذا التمقِّي وحده أقوى في إفادة الِعْمـ ِمف مجرِد كثرِة الطرؽ القاصرة عف التواتر:" ثـ يقوؿ لكتابييما بالقبوؿ، 

نما بسبب القرائف التي احتفت بيا قطع    بناء عمى ما تقرر ، فأخبار الصحيحيف ليست مف العمـ الضروري ، وا 
العمماء بصحتيا ، وطالما احتاجت إلى أدلة إلفادتيا العمـ ، فيي تدخؿ ضمف العمـ النظري ال الضروري ، وىو ما 

لو اقتصر عمى قولو العمـ النظري لكاف أليؽ :" استدركو ابف حجر عمى ابف الصالح في قولو العمـ اليقيني ، فقاؿ 
 .  5" أما اليقيني فمعناه القطعي، فمذلؾ أنكر عميو مف أنكر ، بيذا المقاـ

وقد فرؽ ابف حجر بيف الخبر الذي اتفقوا عمى العمؿ بو وبيف الخبر الذي تمقوه قوال وفعال ، موافقا لكالـ ابف فورؾ 
وقد وجدت فيما حكاه إماـ الحرميف في البرىاف عف األستاذ أبي بكر محمد بف الحسف بف فورؾ ما يصرح :" فقاؿ 

: ثـ فصؿ ذلؾ فقاؿ ، إليو؛ فإنو قاؿ في الخبر الذي تمقتو األمة بالقبوؿ مقطوع بصحتو بيذا التفصيؿ الذي أشرت
ف تمقوه بالقبوؿ قوال . إف اتفقوا عمى العمؿ بو لـ يقطع بصدقو وحمؿ األمر عمى اعتقادىـ وجوب العمؿ بخبر وا 

                                                 
 . 19/ 1: ينظر  1
 بكر الجوزقي يأب ، وتوسع ابف حجر في النكت ممف سبؽ ابف الصالح بالنص عمى إفادتيما العمـ ، ؾ61: نزىة النظر : انظر  2

وجماعة مف أئمة األصوؿ موافقتو عمى ذلؾ ، مف أىؿ الحديث   نصر بف يوسؼي الفضؿ بف طاىر وأبيأبو عبد اهلل الحميدي يوأب
 . 1/122:   ، توضيح األفكار 380/ 1: النكت : ينظر  . نقمو ابف تيمية عف أىؿ الحديث قاطبة ، ووىـ قبؿ ابف الصالح

الخبر المحتؼ بالقرائف يفيد : أحدىا"  قاؿ ابف حجر في النكت متعقبا عمى النووي في دعواه إفادة أحاديث الصحيحيف الظف فقط ،  3
 . 377 / 1 : النكت  . "ومف تبعيـ ،  وابف الحاجب ، وممف صرح بو إماـ الحرميف والغزالي والرازي، والسيؼ اآلمدي ،العمـ النظري

 .60: نزىة النظر 4

 .379 / 1: النكت  5
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أف " كتاب التقريب"عف القاضي أبي بكر الباقالني أنو بيف في  وفعال حكـ بصدقو قطعا وحكى أبو نصر القشيري
األمة إذا اجتمعت أو أجمع أقواـ ال يجوز عمييـ التواطؤ عمى الكذب مف غير أف يظير منيـ ذلؾ التواطؤ عمى أف 

 .1"الخبر صدؽ، كاف ذلؾ دليال عمى الصدؽ
إفادتيما الظف  : المذىب الثالث 

أحاديث الصحيحيف التي :"  وىو مذىب عز الديف بف عبد السالـ والنووي وقد عزاه لؤلكثريف والمحققيف ، قالوا 
وال فرؽ بيف البخاري ومسمـ ، نما تفيد الظف عمى ما تقرر إواآلحاد ، نما تفيد الظف فإنيا آحاد إليست بمتواترة 

ف أخبار اآلحاد التي في إ ؼ.نما أفادنا وجوب العمؿ بما فييما وىذا متفؽ عميوإوغيرىما في ذلؾ وتمقى األمة بالقبوؿ 
نما يفترؽ الصحيحاف وغيرىما مف إال الظف فكذا الصحيحاف وإذا صحت أسانيدىا وال تفيد إغيرىما يجب العمؿ بيا 

الكتب في كوف ما فييما صحيحا ال يحتاج إلى النظر فيو بؿ يجب العمؿ بو مطمقا وما كاف في غيرىـ ال يعمؿ بو 
جماعيـ عمى أنو مقطوع إجماع األمة عمى العمؿ بما فييما إحتى ينظر وتوجد فيو شروط الصحيح وال يمـز مف 

بف برىاف اإلماـ عمى مف قاؿ بما قالو الشيخ وبالغ في انكار إبأنو كالـ النبي صمى اهلل عميو و سمـ وقد اشتد 
  2 ".تغميطو

  فكالـ النووي صريح بإفادة أحاديث الصحيحيف الظف مع تسميمو بتمقي األمة ليما بالقبوؿ ، ألنيا آحاد ، واآلحاد 
إنما تفيد الظف ، ومع ذلؾ جعؿ ليما خصوصية وىي أف أحاديث الصحيحيف يجب العمؿ بيا مطمقا ، وال يحتاج 

.   إلى النظر فييا ، بخالؼ غيرىما  
وذكر أف بعض المعتزلة ، عمى ابف الصالح ىذا  وقد عاب ابف عبد السالـ:" ونقؿ ابف حجر عف العراقي قولو 

 3".يروف أف األمة إذا عممت بحديث اقتضى ذلؾ القطع بصحتو
، وكيؼ يسوغ لو أف  إف األمة أجمعت عمى العمؿ بما فييما: ابف الصالح لـ يقؿورد ابف حجر عمى النووي أف 

فييما ال مف حيث الجممة وال مف حيث التفصيؿ، ألف فييما أحاديث ترؾ  يطمؽ ذلؾ واألمة لـ تجمع عمى العمؿ بما
نما نقؿ ابف الصالح أف األمة أجمعت عمى تمقييما  .العمؿ بما دلت عميو لوجود معارض مف ناسخ أو مخصص وا 

 . بالقبوؿ مف حيث الصحة
نما اتفقوا عمى الصحة:فيذا يؤيد ما قمنا    وحينئذ فالبد التفاقيـ مف مزية، .  أنو ما أراد أنيـ اتفقوا عمى العمؿ وا 

فاتفاقيـ . ألف اتفاقيـ عمى تمقي خبر غير ما في الصحيحيف بالقبوؿ، ولو كاف سنده ضعيفا يوجب العمؿ بمدلولو
 . 4 عمى تمقي ما صح سنده ماذا يفيد؟
: إنما اتفقوا عمى وجوِب العمِؿ بو ال عمى صحتو، منعناه، وَسَنُد المنعِ : فإف قيؿ  ": وقاؿ ابف حجر في نزىة النظر 

أنيـ متفقوف عمى وجوب العمؿ بكؿ ما صح، ولو لـ يخّرجو الشيخاف؛ فمـ َيْبَؽ لمصحيحيف في ىذا مزيٌة، واإلجماع 
المذكورة المزية : ثـ قاؿ ابف حجر ويحتمؿ أف يقاؿ  ... حاصٌؿ عمى أفَّ ليما مزيًة فيما َيْرجع إلى نفس الصحة

                                                 
 . 373-372/ 1: النكت  1
 20: مقدمة شرح مسمـ  2
 . 371 و 138 /1:  النكت 3
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 1.  "كوُف أحاديثيما أصحَّ الصحيح
 
 

مستثنيات الصحيحيف : المبحث الثالث 
 

  في ضوء عمـو الحديث يالحظ أف ىناؾ استثناءات خاصة لمصحيحيف تدخؿ ضمف خصوصيتيما ، منيا ما 
:  يتعمؽ في الرواة ومنيا يتعمؽ في األحاديث ، وقد برر العمماء ىذه االستثناءات عمى الشكؿ التالي 

:  الرواة المجروحوف في الصحيحيف _أوال 
 الصحيحيف ممف يـ مف وجد ؼث:"    نص العمماء عمى حكـ خاص ممف تكمـ فيو في الصحيحيف ، قاؿ النووي 
 2 ". جرحو بعض المتقدميف يحمؿ ذلؾ عمى أنو لـ يثبت جرحو مفسرا بما يجرح

في ِحفِظو شيء ، وفي توثِيقو  ومف َخرََّج لو البخاريُّ أو مسمـٌ في الشواىد والمتاَبعات ، ففييـ مف:" وقاؿ الذىبي 
 .3 " فقد َقَفَز الَقْنَطرة ، فال َمْعِدَؿ عنو إال ببرىاٍف َبيِّف  فكؿُّ مف ُخرَِّج لو في الصحيحيف  ،. تردُّد 

ينبغي لكؿ مصنؼ أف يعمـ أف تخريج :"   ووضح ابف حجر سبب عدـ نقد رجاؿ الشيخيف والحكـ بتعديميـ بقولو 
لعدالتو عنده وصحة ضبطو وعدـ غفمتو وال سيما ما انضاؼ إلى ذلؾ مف  صاحب الصحيح ألي راو كاف مقتض

إطباؽ جميور األئمة عمى تسمية الكتابيف بالصحيحيف وىذا معنى لـ يحصؿ لغير مف خرج عنو في الصحيح فيو 
ما إف خرج لو في المتابعات أ ؼ ،بمثابة إطباؽ الجميور عمى تعديؿ مف ذكر فييما ىذا إذا خرج لو في األصوؿ

والشواىد والتعاليؽ فيذا يتفاوت درجات مف أخرج لو منيـ في الضبط وغيره مع حصوؿ اسـ الصدؽ ليـ وحينئذ إذا 
وجدنا لغيره في أحد منيـ طعنا فذلؾ الطعف مقابؿ لتعديؿ ىذا اإلماـ فال يقبؿ إال مبيف السبب مفسرا بقادح يقدح 

في عدالة ىذا الراوي وفي ضبطو مطمقا أو في ضبطو لخبر بعينو ألف األسباب الحاممة لؤلئمة عمى الجرح متفاوتة 
عنيا ما يقدح ومنيا ما ال يقدح وقد كاف الشيخ أبو الحسف المقدسي يقوؿ في الرجؿ الذي يخرج عنو في الصحيح 

 4..." ىذا جاز القنطرة يعني بذلؾ أنو ال يمتفت إلى ما قيؿ فيو
اإلماـ الناقد شمس الديف   ومقولة المقدسي األخيرة في مف روى عنو الشيخاف فقد جاز القنطرة اعترض عمييا 

 الحؽ أف ىذا القوؿ غير مقبوؿ عمى اإلطالؽ بؿ الكالـ في الرجؿ مف رجاؿ  : وقاؿ،بف عبد اليادي امحمد 
 وتارة يكوف مؤثرا كيحيى بف أيوب ،الصحيح تارة ال يكوف مؤثرا فيو ككالـ النسائي في أحمد بف صالح المصري 

 فإذا انفرد واحد منيـ واشتير الكالـ فيو أو ضعفو أكثر األئمة، سعيد وغيرىـ  المصري ونعيـ بف حماد وسويد بف
فإنيـ يثبتوف مف ، وأصحاب الصحيح إذا رووا لمف تكمـ فيو وضعؼ ، بحديث في الحالؿ والحراـ لـ يحتج بو 

 . 5" صدقو حديثو ما لـ ينفرد بو بؿ وافؽ فيو الثقات وقامت شواىد 
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فأما جيالة الحاؿ فمندفعة عف جميع مف أخرج :"    ويدافع ابف حجر عمف تكمـ فيو أيضا كمجيوؿ الحاؿ فيقوؿ 
ليـ في الصحيح ألف شرط الصحيح أف يكوف راويو معروفا بالعدالة فمف زعـ أف أحدا منيـ مجيوؿ فكأنو نازع 

المصنؼ في دعواه أنو معروؼ وال شؾ أف المدعي لمعرفتو مقدـ عمى مف يدعي عدـ معرفتو لما مع المثبت مف 
".  زيادة العمـ ومع ذلؾ فال تجد في رجاؿ الصحيح أحدا ممف يسوغ إطالؽ اسـ الجيالة عميو أصال كما سنبينو 

وأما الغمط فتارة يكثر مف الراوي وتارة يقؿ فحيث يوصؼ :" وأما ما وقع مف غمط في رجاؿ الشيخيف فقاؿ ابف حجر 
بكونو كثير الغمط ينظر فيما أخرج لو إف وجد مرويا عنده أو عند غيره مف رواية غير ىذا الموصوؼ بالغمط عمـ 

أف المعتمد أصؿ الحديث ال خصوص ىذه الطريؽ وأف لـ يوجد إال مف طريقو فيذا قادح يوجب التوقؼ عف الحكـ 
 الحفظ يء وحيث يوصؼ بقمة الغمط كما يقاؿ سيءبصحة ما ىذا سبيمو وليس في الصحيح بحمد اهلل مف ذلؾ ش

في الذي قبمو إال أف الرواية عف ىؤالء في  ىاـ أولو مناكير وغير ذلؾ مف العبارات فالحكـ فيو كالحكـأأولو أو 
 1".المتابعات أكثر منيا عند المصنؼ مف الرواية عف أولئؾ
وأما روايات الثقات غير الحفاظ، ففي الصحيحيف منو :"  وقاؿ ابف حجر في النكت حوؿ الرواة غير الحفاظ 

 .2 " لكنو حيث يقع مثؿ ذلؾ عندىما يكوناف قد أخرجا لو أصال يقويو- أيضا - جممة 
  إف أىمية كالـ ابف حجر في تقرير ىذه الخصوصية لرجاؿ الصحيحيف والتفريؽ ما بيف األصوؿ والمتابعات 

. والشواىد مبني عمى استقراء وعمـ ، وىذا يؤكد فضؿ الصحيحيف عمى غيرىما ودقة صنيع الشيخيف 
إضافة إلى ما سبؽ مف كالـ عمى الرواة المجروحيف في الصحيحيف ، خصصت فقرتيف لمكالـ عف رواية المبتدع 

.   والمختمط بنوع مف التفصيؿ لتعرض العمماء ليما بالخصوص 
 
 
 

: المبتدعة في الصحيحيف * 
  سبؽ االستدالؿ بالصحيحيف لقبوؿ رواية المبتدع غير الداعي ليا ، إضافة إلى أف وصؼ الراوي باالبتداع قضية 

قد تكمـ فيو وتركو مف أجؿ رأيو " عمي بف المديني " نسبية ، تختمؼ مف ناقد آلخر حتى أف شيخ اإلماـ البخاري 
. 3وأنو مبتدع 

 ال يكفر أحد   لذلؾ ربما سمؾ البخاري مسمؾ الشافعي في قبوؿ رواية المبتدع ، فمـ يعتبر المذىب في الرواية ألنو
. ذلؾ وانضـ إليو التقوى والورع فقد حصؿ معتمد الرواية فإذا اعتبرنا، مف أىؿ القبمة إال بإنكار قطعي مف الشريعة 

 َذَىَب الناس مف َتْأِويِؿ اْلُقْرآِف َواأْلََحاِديِث أو مف َذَىَب منيـ إَلى ُأُموٍر اْخَتَمُفوا فييا َفَتَباَيُنوا فييا :"قاؿ الشَّاِفِعيُّ   
َمِؼ  ـْ مف َبْعٍض ما َتُطوُؿ ِحَكاَيُتُو وكاف ذلؾ منيـ ُمَتَقاِدًما منو ما كاف في َعْيِد السَّ َتَباُيًنا َشِديًدا َواْسَتَحؿَّ فييا َبْعُضُي

                                                 
 . 381: مقدمة فتح الباري  1
  .369 / 1: النكت 2

ونقؿ عف  .." نابأجابتو في المحنة وقد اعتذر الرجؿ عف ذلؾ وتاب وإتكمـ فيو أحمد ومف تابعو ألجؿ ما تقدـ مف :" قاؿ ابف حجر  3
وترؾ أبو زرعة الرواية عنو مف أجؿ المحنة قاؿ وكاف أبي يروي عنو ، ال يرتاب في صدقو :  قاؿ أبو زرعة :" قولو ابف أبي حاتـ

  .311 / 7: تيذيب التيذيب  . ليردعو عما كاف منو



 23 

ْف  ـْ َردَّ َشَياَدَة َأَحٍد ِبَتْأِويٍؿ َواِ  ـْ َأَحًدا مف َسَمِؼ ىذه اأْلُمَِّة ُيْقَتَدى ِبِو َواَل مف التَّاِبِعيَف َبْعَدُى ـْ إَلى اْلَيْوـِ فمـ َنْعَم َوَبْعِدِى
ـَ عميو  . 1" َخطََّأُه َوَضمََّمُو َوَرآُه اْسَتَحؿَّ فيو ما ُحرِّ

ال الخطابية مف الرافضة ألنيـ يروف الشيادة إ وتقبؿ شيادة أىؿ األىواء :"قولولشافعي ونقؿ الخطيب البغدادي عف ا
. 2  "بالزور لموافقييـ

لو تركت أىؿ البصرة لحاؿ القدر ، ولو تركت أىؿ الكوفة لذلؾ "   وقاؿ عمي بف المديني وىو شيخ البخاري 
وروى الخطيب " . قولو خربت الكتب يعني لذىب الحديث:" ، قاؿ الخطيب " خربت الكتب _ أي التشيع _ الرأي 

أيضا عف عمي بف المديني قاؿ قمت ليحيى بف سعيد القطاف أف عبد الرحمف بف ميدي قاؿ أنا أترؾ مف أىؿ 
وعد يحيى ..الحديث كؿ مف كاف رأسا في البدعة ، فضحؾ يحيى بف سعيد فقاؿ كيؼ يصنع بقتادة كيؼ يصنع 

". إف ترؾ عبد الرحمف ىذا الضرب ترؾ كثيرا : قوما أمسكت عف ذكرىـ ، ثـ قاؿ يحيى 
وذكر منيـ _.." ليس في أصحاب األىواء أصح حديثا مف الخوارج"   ونقؿ الخطيب عف أبي داود السجستاني 

، وقد نقؿ الخطيب الكثير مف األقواؿ عف أئمة الحديث في القروف _عمراف بف حطاف وقد روى عنو البخاري 
 .  3الثالثة األولى بإنكارىـ عمى مف أمسؾ الرواية عف المبتدعة

فإنو ال يرد كؿ ُمَكفَّر ببدعٍة ، ألف كؿ طائفة تدعي أف مخالفييا :  وىذا التأصيؿ قد نص عميو ابف حجر تحقيقا 
مبتدعة وقد تبالغ فتكّفر مخالفيا ، فمو أخذ ذلؾ عمى اإلطالؽ الستمـز تكفير جميع الطوائؼ ، فالمعتمد أف الذي 

ترد روايتو مف أنكر أمرا متواترا معموما مف الديف بالضرورة ، وكذا مف اعتقد عكسو ، فأما مف لـ يكف بيذه الصفة 
 .  4وانضـ إلى ذلؾ ضبطو لما يرويو مع ورعو وتقواه فال مانع مف قبولو 

ومع ذلؾ فقد خص العمماء مف روى عنيـ الشيخاف مف المبتدعة بقبوؿ روايتيـ ، وذلؾ لصدقيـ واشتيارىـ بالعمـ 
لكف في الصحيحيف أحاديث عف جماعة مف المبتدعة عرؼ صدقيـ :" ومعرفتيـ بالحديث ، قاؿ السيوطي 

 5 ".واشتيرت معرفتيـ بالحديث فمـ يطرحوا لمبدعة
بأنو قد توفر "   أما ما اعترض عمى الشيخيف مف روايتيـ عف بعض المبتدعة الدعاة أو الغالة ، فقد أجيب عنو 

.  " 6فييـ مف الصدؽ ما لو أف أحدىـ أف يخر مف السماء أىوف عميو مف أف يكذب عمى النبي
واستندوا أيضا بإجماع األمة عمى صحتيما، فمو ردَّ أحاديث ىؤالء المبتدعة لرددنا أحاديث ثابتة في الصحيحيف 

. وىذا يتعارض مع عصمة األمة مف الخطأ 
. 7وذكر الصنعاني أنو لـ يخرج الشيخاف عف المبتدعة الدعاة أو الغالة ، إال ما توبعوا عميو 
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   ومما يؤيد ما قالو الصنعاني تتبع ابف حجر لمرجاؿ المنتقديف في صحيح البخاري ، ومنيـ عمراف بف حطاف فيو 
مف الرواة الدعاة لبدعتيـ ، وقد أثنى عميو أبو داود كما سبؽ ، ولكف محؿ الشاىد ما ذكره ابف حجر في ترجمتو في 

لـ يخرج لو البخاري سوى حديث واحد مف رواية يحيى بف أبي كثير عنو قاؿ سألت عائشة عف :"  مقدمة الفتح 
 وىذا الحديث إنما أخرجو البخاري في المتابعات فممحديث عنده طرؽ غير ىذه مف رواية عمر وغيره وقد ...الحرير 

  1..." رواه مسمـ مف طريؽ أخرى 
:  المختمطوف في الصحيحيف  * 

. 2  فّصؿ العمماء في حكـ رواية المختمط ، ما قبؿ االختالط مقبوؿ ، وما بعد االختالط أو أشكؿ أمره مردود 
أما المختمطوف في الصحيحيف فجعميـ العمماء مف القسـ األوؿ المقبوؿ ، دوف التفتيش عف حاليـ أو استقرائيـ ، 

أف مف كاف مف ىذا القبيؿ محتجا بروايتو في الصحيحيف أو أحدىما فإنا نعرؼ عمى :  واعمـ:" قاؿ ابف الصالح 
 3".أف ذلؾ مما تميز وكاف مأخوذا عنو قبؿ االختالط واهلل أعمـ: الجممة 

 الصحيحيف فيو محموؿ عمى أنو ثبت يوقد قدمنا أيضا أف مف كاف مف المختمطيف محتجا بو ؼ:" وقاؿ النووي 
 4 ". أخذ ذلؾ عنو قبؿ االختالط واهلل أعمـ

  إال أف السخاوي قد ذكر سبب حمؿ سماع المختمطيف في الصحيحيف عمى ما قبؿ االختالط ، وذلؾ لمثقة في 
وما يقع في الصحيحيف أو أحدىما مف التخريج :" الشيخيف وأنو ثبت عندىـ سماعو قبؿ االختالط ، فقاؿ السخاوي 

لمف وصؼ باالختالط مف طريؽ مف لـ يسمع منو إال بعده فإنا نعرؼ عمى الجممة أف ذلؾ مما ثبت عند المخرج 
ولو لـ يكف مف سمعو منو قبؿ االختالط عمى شرطو ولو ضعيفا يعتبر بحديثو فضال عف غيره  أنو مف قديـ حديثو 

 5".لحصوؿ األمف بو مف التغير كما تقدـ مثمو فيما يقع عندىما اجتماعا وانفرادا مف حديث المدلسيف بالعنعنة 
وىذا :"   وقد تعقب أستاذنا الدكتور نور الديف عتر كالـ ابف الصالح مؤيدا كالمو بتمقي األمة ليما بالقبوؿ فقاؿ 

 .6"  يشيد لو إجماع العمماء عمى تمقي أحاديث الكتابيف بالقبوؿ ،جواب سديد أيده العمماء وقرروه في مصنفاتيـ
 
 
 

                                                 
فيو نظر ، فقد أخرج عنو في كتاب المباس، باب " لـ يخرج لو البخاري سوى حديث واحد:" قوؿ ابف حجر . 432 : ي مقدمة فتح البار1

حدثنا معاذ بف فضالة حدثنا ىشاـ عف يحيى عف عمراف بف حطاف أف عائشة رضي اهلل : قاؿ البخاري   .5496نقض الصور ، ر
" عباد بف يعقوب " ومف أمثمة ذلؾ  " . أف النبي صمى اهلل عميو و سمـ لـ يكف يترؾ في بيتو شيئا فيو تصاليب إال نقضو: عنيا حدثتو 

روى عنو ...مف غالة الشيعة ورؤوس البدع ، لكنو صادؽ في الحديث :"، قاؿ الذىبي في ترجمة عباد بف يعقوب األسدي الكوفي 
البخاري حديثا في الصحيح مقرونا بآخر والترمذي وابف ماجة وابف خزيمة وابف داود ، وقاؿ أبو حاتـ شيخ ثقة ، وقاؿ ابف خزيمة حدثنا 

 .  4/44:الذىبي ، ميزاف االعتداؿ: انظر ". الثقة في روايتو المتيـ في دينو عباد 
. 137:  ، والمنيؿ الروي 248: ينظر مقدمة ابف الصالح  2
. 466:التقييد واإليضاح : وانظر   .248 : مقدمة ابف الصالح 3
. 190و_34 / 1:  شرح النووي عمى مسمـ 4
 .366 / 3:  فتح المغيث 5

 134 : ، عتر منيج النقد 6
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:  األحاديث المنتقدة في الصحيحيف _ ثانيا 
 

:  ما انتقد بسبب االنقطاع _ أوال 
في صحيح البخاري ، وخصوصية ذلؾ كما عمؿ ابف دعوى االنقطاع دافع ابف حجر عف : األحاديث المنقطعة   - 
.  ، أي شرط االتصاؿ واإلسناد في قبوؿ الحديث 1" فمدفوعة عمف أخرج ليـ البخاري لما عمـ مف شرطو:" حجر 

ثـ قسـ ابف حجر األحاديث المنقطعة المعترض عمييا إلى قسميف ، األوؿ ما كاف سبب االنقطاع في السند وقسمو 
ف أخرج صاحب : " إلى خفي وظاىر ، وما كاف سببو طرؽ تحمؿ الحديث ، ويجيب عف كؿ منيما بما يمي  وا 

الصحيح الطريؽ الناقصة وعممو الناقد بالطريؽ المزيدة تضمف اعتراضو دعوى انقطاع فيما صححو المصنؼ فينظر 
إف كاف ذلؾ الراوي صحابيا أو ثقة غير مدلس قد أدرؾ مف روى عنو إدراكا بينا أو صرح بالسماع إف كاف مدلسا : 

ف لـ يوجد وكاف االنقطاع فيو ظاىرا فمحصؿ الجواب عف  مف طريؽ أخرى فإف وجد ذلؾ اندفع االعتراض بذلؾ وا 
لو متابع وعاضد أو ما حفتو قرينة في الجممة تقويو ويكوف  الصحيح أنو إنما أخرج مثؿ ذلؾ في باب ما صاحب

دعى فييا االنقطاع لكونيا غير مسموعة ا وربما عمؿ بعض النقاد أحاديث ....التصحيح وقع مف حيث المجموع 
كما في األحاديث المروية بالمكاتبة واإلجازة وىذا ال يمـز منو االنقطاع عند مف يسوغ الرواية باإلجازة بؿ في تخريج 

. 2 "صاحب الصحيح لمثؿ ذلؾ دليؿ عمى صحة الرواية باإلجازة عنده
أجيب عنيا بتبيف :" ، قاؿ السيوطي صحيح مسمـ بضعة عشر حديثا في إسنادىا انقطاع  وأما ما قيؿ بأف في 

 3 ". اتصاليا مف وجو آخر عنده أو مف ذلؾ الوجو عند غيره
: األحاديث المدلَّسة _ 

  كاف واضحا استدالؿ ابف الصالح في الصحيحيف لقبوؿ رواية المدلس الذي صرح في السماع ، وعبارتو 
موىمة في اقتصار الشيخيف عمى رواية المدلس الذي صرح في السماع فقط ، وفي ذلؾ نظر ، لوجود مدلسيف لـ 

نما رووا الحديث عنعنة وىـ مدلسوف ، قاؿ ابف حجر نقال عف الحافظ العراقي أورد المصنؼ :"يصرحوا في السماع وا 
 وىو يوىـ أف الذي في الصحيحيف وغيرىما مف الكتب المعتمدة  ،ىذا محتجا بو عمى قبوؿ رواية المدلس إذا صرح

مف حديث المدلسيف مصرح في جميعو وليس كذلؾ، بؿ في الصحيحيف وغيرىما جممة كثير مف أحاديث المدلسيف 
 .4 " بالعنعنة

  فالمسألة تخص رواية المدلسيف بالعنعنة ، ولـ يصرحوا في السماع ، وقد حكـ ابف الصالح عمييا باالنقطاع ، 
. ولـ يتعرض ألحاديث الصحيحيف بناء عمى ما ذكرناه بأنيا ال توجد فييما حسب رأيو 

عمى خصوصية الصحيحيف فيما ورد فييما مف سند معنعف فإنو يحكـ عميو 5بينما نص اإلماـ النووي وغيره
 "عف"ػ  الصحيحيف عند المدلسيف بيواعمـ أف ما كاف ؼ:" باالتصاؿ  وذلؾ لثبوت السماع مف جية أخرى فقاؿ 
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 الصحيح بالطريقتيف جميعا فيذكر يوقد جاء كثير منو ؼ، ونحوىا فمحموؿ عمى ثبوت السماع مف جية أخرى 
. 1 " ذكرتوي ثـ يذكرىا بالسماع ويقصد بو ىذا المعنى الذ" عف" ػ رواية المدلس ب

نما اختار صاحب الصحيح طريؽ العنعنة عمى طريؽ "   ويبرر السيوطي سبب اختيار السند المعنعف  وا 
 2 ". التصريح بالسماع لكونيا عمى شرطو دوف تمؾ

وليس األحاديث : " بينما خصص العراقي قبوؿ األحاديث بالعنعنة عف المدلسيف التي في االحتجاج فقط ،  
التي في الصحيحيف بالعنعنة عف المدلسيف كميا في االحتجاج، فيحمؿ كالميـ ىنا عمى ما كاف منيا في االحتجاج 

 3."فقط، وأما ما كاف في المتابعات فيحتمؿ أنو حصؿ التسامح في تخريجيا
 أما ابف حجر فقد اتجو اتجاىا آخر ، دافع عف ما في الصحيحيف مف انقطاع بسبب التدليس واإلرساؿ ، وأنو 

ومع ذلؾ فحكـ مف ذكر مف رجالو بتدليس " فيقوؿ ولكنو يستثنيمدفوع بشرط البخاري أي شرط االتصاؿ والصحة ، 
ال فالأو إرساؿ أف ُتسبر أحاديثيـ الموجودة عنده بالعنعنة فإف وجد التصريح بالسماع فييا اندفع االعتراض ،   4 "وا 

 .
،  اإلماـُ صدر الديف بف المرحؿاعترض عمى خصوصية الصحيحيف بقبوؿ رواية العنعنة عف المدلسيف    وقد

ف في النفس مف ىذا االستثناء غصة، ألنيا دعوى ال دليؿ عمييا، ال سيما أنا قد وجدنا كثيرا مف الحفاظ  إ:"وقاؿ 
 .5"يعمموف أحاديث وقعت في الصحيحيف أو أحدىما بتدليس رواتيا

ال بد :" لـ يقبؿ ىذا التمايز ، ووصؿ إلى النتيجة التالية حيث قاؿ _وقد سبؽ ابف المرحؿ _ أما ابف دقيؽ العيد 
مف الثبوت عمى طريقة واحدة ، إما القبوؿ مطمقا في كؿ كتاب ، أو الرد مطمقا في كؿ كتاب، وأما التفرقة بيف ما 

إما أفُ يّدعى أف تمؾ األحاديث عرؼ صاحب : في الصحيح مف ذلؾ وما خرج عنو ، فغاية ما توجو بو أحد أمريف
ما أف ُيّدعى أف اإلجماع عمى  ثبات أمر بمجرد احتماؿ ، وا  الصحيح صحة السماع فيو ، وىذا إحالة إلى جيالة وا 

ال لكاف أىؿ اإلجماع مجمعيف عمى  صحة ما في الصحيحيف دليؿ عمى وقوع صحة السماع في ىذه األحاديث ، وا 
خطأ وىذا ممتنع ، لكف ىذا يحتاج إلى إثبات اإلجماع الذي يمتنع أف يقع في نفس األمر خالؼ مقتضاه ، وىذا 

.   6"فيو عسر 
وسألتو عف ما وقع في الصحيحيف مف حديث : وفي أسئمة اإلماـ تقي الديف السبكي لمحافظ أبي الحجاج المزي

ال . كذا يقولوف، وما فيو إال تحسيف الظف بيما: " فقاؿ ، ؟ أنيما اطمعا عمى اتصاليا: المدلس معنعنا ىؿ نقوؿ وا 
  7 ."ففييما أحاديث مف رواية المدلسيف ما توجد مف غير تمؾ الطريؽ التي في الصحيح

:   األحاديث المرسمة _ 
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وقع في صحيح مسمـ أحاديث مرسمة فانتقدت عميو وفييا ما وقع اإلرساؿ في بعضو فإما ىذا النوع فعذره فيو   
أنو يورده محتجا بالمسند منو ال بالمرسؿ ولـ يقتصر عميو لمخالؼ تقطيع في الحديث عمى أف المرسؿ منو قد تبيف 

، وأما البخاري فقد ذكر معظـ المراسيؿ تحت تراجمو بصيغة التعميؽ مف أجؿ أغراضو 1اتصالو مف وجو آخر
، ومع ذلؾ فقد استشيد ببعض األحاديث المرسمة ضمف سياؽ األحاديث المسندة  إذا جاءت موصولة مف 2الفقيية

ومنيا أحاديث تعارض فييا الوصؿ واإلرساؿ ورجح :" طريؽ آخر ، وسبب ذكر الطريقيف يجيب عنو ابف حجر 
ومنيا أحاديث تعارض فييا عنده الوصؿ فاعتمده ، وأورد اإلرساؿ منبيا عمى أنو ال تأثير لو عنده في الوصؿ ، 

. 3 "الوقؼ والرفع والحكـ فييا كذلؾ
 

 
 
 

: ما انتقد لعمة _ ثانيا 
 إّف ما ُضّعؼ مف أحاديثيما  مبني عمى عمؿ ليست  ": شرح صحيح البخاري تو عمىقاؿ النووي في خطب   

 4.  "فكأنو ماؿ إلى أنو ليس فييما ضعيؼ: قاؿ . بقادحة 
ال يخرجاف مف الحديث إال ما ال عمة لو أو لو عمة إال أنيا غير مؤثرة عندىما  ابف حجر أف الشيخيف قرر  و

فبتقدير توجيو كالـ مف انتقد عمييما يكوف قولو معارضا لتصحيحيما وال ريب في تقديميما في ذلؾ عمى غيرىما 
 5 .فيندفع االعتراض مف حيث الجممة

 غير نوع مف كمو فييما وقع فما ، مؤثر وغير مؤثر إلى يقسـ وىو ، مثال اضطراب مف الصحيحيف في وقع ما أما

.  6 لدييما استدالؿ محؿ تكف لـ التي الجمؿ بعض في وقع لكونو المؤثر
ونبو الكشميري إلى القطع بصحة األحاديث الضعيفة في الصحيحيف ، ألف كثيرا مف كتب الحديث تنص عمى 

 . 7العمؿ بو بؿ قطع بصحة ما في الصحيحيف مف أحاديث ضعيفة بناء عمى إجماع األمة عمى قبوليما 
: األحاديث التي أعميا الشيخاف في الصحيحيف 

                                                 
 .206/ 1:  تدريب الراوي1

 .  5 ، ىامش 3وقد سبؽ ذكر ذلؾ صفحة  2
توجيو القاري إلى :، ولقد نبو الزاىدي إلى أف المرسؿ عند البخاري لو حكـ المنقطع ، انظر 13: ابف حجر ، مقدمة فتح الباري  3

 .  169: القواعد والفوائد األصولية والحديثية واإلسنادية في فتح الباري 
 222 :نخبة الفكر لمقاري شرح  شرح 4

  .345: مقدمة فتح البارى 5

 .18-17:الحديث المعموؿ:  ، وانظر لو أيضا239: الموازنة بيف المتقدميف والمتأخريف ، المميباري :انظر  6

  .3/409: فيض الباري  7
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  يجب التنويو عمى بعض األحاديث التي انتقدىا بعض العمماء عمى الشيخيف ، واألصؿ أنيا قد ذكرت في 
الصحيحيف بغرض انتقادىا وبياف عمتيا، وليس لتبنييا، وقد يظير ذلؾ مف خالؿ سياقيا وطريقة عرضيا ، وأسوؽ 

:  أمثمة عمى ذلؾ 
بف حجر في مقدمة الفتح في ترجمة الحسف بف عمارة الكوفي حديث عروة البارقي في بيع الفضولي ، يقوؿ ا- 

 فيذا كما ترى لـ يقصد البخاري ....مشيور رماه شعبة بالكذب وأطبقوا عمى تركو وليس لو في الصحيحيف رواية 
الرواية عف الحسف بف عمارة وال االستشياد بو بؿ أراد بسياقو ذلؾ أف يبيف أنو لـ يحفظ اإلسناد الذي حدثو بو عروة 
ومما يدؿ عمى أف البخاري لـ يقصد تخريج الحديث األوؿ أنو أخرج ىذا في أثناء أحاديث عدة في فضؿ الخيؿ ، 
وقد بالغ أبو الحسف بف القطاف في كتابو بياف الوىـ في اإلنكار عمى مف زعـ أف البخاري أخرج حديث شراء الشاة 
نما أخرج حديث الخيؿ فانجر بو سياؽ القصة إلى تخريج حديث الشاة وىذا كما قمناه وىو الئح ال خفاء بو  قالوا وا 

  .1 "واهلل الموفؽ
أف امرأة زعمت أف أختيا : قاؿ ابف حجر متعقبا الدارقطني في تعميمو لرواية أبي خالد في حديث ابف عباس - 

قمت قد أوضحت ىذه الطرؽ في كتابي تغميؽ التعميؽ وبينت أنو ال يمحؽ الشيخيف في :" 2ماتت وعمييا صوـ
ذكرىما لطريؽ أبي خالد لـو ألف البخاري عمقو بصيغة يشير إلى وىمو فيو وأما مسمـ فأخرجو مقتصرا عمى إسناده 

.  3"دوف سياؽ متنو
: " ومف ذلؾ أيضا ما ذكره ابف حجر في رده عمى الدارقطني -  بف عيينة بف عيينة ااقاؿ الدارقطني وأخرج البخاري حديث قاؿ الدارقطني وأخرج البخاري حديث : " ومف ذلؾ أيضا ما ذكره ابف حجر في رده عمى الدارقطني - 

بف عيينة ألف أصحاب الزىري قالوا بف عيينة ألف أصحاب الزىري قالوا اا وىذا مما وىـ فيو  وىذا مما وىـ فيو 44  الزىري عف سيؿ بف سعد وفرؽ بيف المتالعنيفالزىري عف سيؿ بف سعد وفرؽ بيف المتالعنيف  عفعف
لـ يقؿ أحد منيـ إف النبي صمى لـ يقؿ أحد منيـ إف النبي صمى  ،  ، أف يأمره النبي صمى اهلل عميو وسمـ وكاف فراقو إياىا سنةأف يأمره النبي صمى اهلل عميو وسمـ وكاف فراقو إياىا سنة  قالوا فطمقيا قبؿقالوا فطمقيا قبؿ

:_ أي ابف حجر _ قمت قمت . . بينيما بينيما   اهلل عميو وسمـ فرؽاهلل عميو وسمـ فرؽ نما ذكر بيذا اإلسناد طرفا :_ أي ابف حجر _  نما ذكر بيذا اإلسناد طرفا لـ أره عند البخاري بتمامو وا  لـ أره عند البخاري بتمامو وا 
  55 ".  ". العمة فبطؿ االعتراض عميوالعمة فبطؿ االعتراض عميو  منو وكأنو اختصره ليذهمنو وكأنو اختصره ليذه

ىذه مف األحاديث المعممة التي :وقد تردد عمى لساف القاضي عياض عند وقوفو عمى بعض األحاديث فيقوؿ  ىذه مف األحاديث المعممة التي :وقد تردد عمى لساف القاضي عياض عند وقوفو عمى بعض األحاديث فيقوؿ 
  شرحاشرحا  تعالىتعالى  اهللاهلل  شاءشاء  ففإإ   وسنزيد وسنزيد:" ذكرىا مسمـ وبيف عمتيا ، مستأنسا بمقولة اإلماـ مسمـ في مقدمة الصحيح :" ذكرىا مسمـ وبيف عمتيا ، مستأنسا بمقولة اإلماـ مسمـ في مقدمة الصحيح 

  الشرحالشرح  بيابيا  يميؽيميؽ  التيالتي  األماكفاألماكف  فيفي  عميياعمييا  أتيناأتينا  ذاذاإإ  المعممةالمعممة  األخباراألخبار  ذكرذكر  عندعند  الكتابالكتاب  مفمف  مواضعمواضع  فيفي  يضاحايضاحاإإوو
.  .  66    تعالىتعالى  اهللاهلل  شاءشاء  ففإإ  واإليضاحواإليضاح

  

                                                 
  .395: مقدمة فتح الباري  1

،ر: رواه البخاري  2 كتاب الصياـ، باب قضاء الصياـ عف الميت، :  ، ومسمـ 1817كتاب الصياـ ، باب مف مات وعميو صـو
. 1937ر
 . 336:  ، واإللزامات والتتبع 357: مقدمة فتح الباري : ينظر  3
  .6348 ، ربينة بغير والتيمة والمطخ الفاحشة أظير مف بابالحديث رواه البخاري في كتاب المعاف ،  4

 . 200: وينظر اإللزامات والتتبع  . 379:  مقدمة فتح البارى 5
:   ، وانظر تعميؽ القاضي عياض في تنصيصو عمى أف ىذا الحديث مف األحاديث المعممة 59: مقدمة مسمـ بشرح النووي : انظر  6

 . 14/26: شرح النووي عمى مسمـ 



 29 

 
 

:  خاتمة 
  إف تسمية جامعي البخاري ومسمـ الصحيحاف ، كمصطمح لمداللة عمييما ، بدا واضحا مف خالؿ منيجييما في 

التصنيؼ ، وتتبع العمماء ليما ، فكانت الصنعة واإلتقاف واألمانة واضحة في عمميما ، ابتداء بابتكار ىذا التصنيؼ 
الذي جمع الحديث الصحيح فقط ، واستوعب جمو عمى شرطيما ، وُخص أحاديثيما بأصح الصحيح ، فتمقى 

العمماء أو األمة       
. ىذيف الصحيحيف بالقبوؿ ، وقد وقع االختالؼ في معنى التمقي ، ولكف االتفاؽ واقع بتميزىما بأصح كتب الحديث 
وبناء عمى مفيـو التمقي أو ثبوتو اختمؼ في رتبة أحاديث الصحيحيف ، بيف مثبت ليما العمـ القطعي أو النظري ، 

بؿ يجب العمؿ وبيف مكتفيا برتبة الظف كباقي أخبار اآلحاد ، مع ميزة عدـ الحاجة إلى النظر في صحة أحادييما 
 .  مطمقامابو

  لذلؾ شكؿ منيج الشيخيف مصدرا وَحَكما لعموـ الحديث ، وقد أثر في قبوؿ بعض الروايات أو ردىا اقتداء بما في 
الصحيحيف ، ويستثنى مف ذلؾ ما نص عميو العمماء مف أحاديث منتقدة ، ولكف ليس كؿ انتقاد يؤثر عمييما ، بؿ 

كثير مف االنتقادات تتوجو إلى المتابعات ، مع سالمة أصؿ الحديث وطرقو األخرى وصحتيا ، أو أنو ذكره 
. الشيخاف لبياف عمتو ال بقصد تصحيحو 

  في ضوء ذلؾ ونظرا لجاللة الشيخيف وتمقي األمة لصحيحييما بالقبوؿ خص العمماء ىذيف الكتابيف بعدة 
مستثنيات عمى مستوى الرواة ، فكؿ مف روى لو الشيخاف جاز القنطرة ، وتجريح أي عالـ لراو يقابمو تعديؿ الشيخيف 
ليما ، وعمى مستوى األحاديث ، فاشتراط الشيخيف الصحة أفاد حمؿ األحاديث المشكمة مثال المنقطعة أو المرسمة 

.  أو المدلسة عمى أنيا متصمة مف وجو آخر ، وما انتقد بعمة فيي محمولة عمى أنيا غير قادحة 
ال فاألمر قائـ عمى حسف الظف  إال أف ىذا التعميـ قد استوقؼ بعض العمماء وطمبوا الدليؿ في ىذه االستثناءات ، وا 

.        بالشيخيف فقط 
  وربما عالج ىذه القضية ابف ججر في دراساتو المبنية عمى االستقراء والتتبع ، وتجمى ذلؾ في مقدمتو ىدي 

.   الساري ، وقد بنى عمييا نتائج ميمة لمرد عمى مف انتقد صحيح البخاري 
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                                           فيرس المصادر والمراجع  
 

 حسيف القاضي : ، ت1986 ، 1 ، طبيروت،  الرسالة مؤسسة ، األمير الصنعاني ، إجابة السائؿ شرح بغية اآلمؿ
 .  األىدؿ مقبولي محمد حسف الدكتور و السياغي أحمد بف

. ىػ 1404 ، 1اإلحكاـ في أصوؿ األحكاـ ،  ابف حـز  ، دار الحديث، القاىرة ، ط
محمد سعيد : ـ ، تحقيؽ 1992 ، 1إرشاد الفحوؿ إلى تحقيؽ عمـ األصوؿ ، الشوكاني ، دار الفكر ، بيروت ، ط

. البدري 
ىػ 1393 ، 2لمشافعي ، دار المعرفة ، بيروت ،طاألـ 

 .1987الباعث الحثيث في اختصار عمـو الحديث، ابف كثير  ، دار الجيؿ ،بيروت،د ط ،

.   ـ ، صححو وضبطو محمد زىري النجار 1991تأويؿ مختمؼ الحديث،  ابف قتيبة ، دار الجيؿ بيروت ، د ط ، 
 عبد الوىاب عبد:  ، تالرياض ، الحديثة الرياض مكتبة ، السيوطي ، النواوي تقريب شرح في الراوي تدريب
 . المطيؼ
 عبد:   ،  ت1969 ، 1 ،المكتبة السمفية ، المدينة المنورة ، طالعراقي ، الصالح ابف مقدمة شرح واإليضاح التقييد
 عثماف الرحمف

 . ـ 1984 ، 1تيذيب التيذيب ،  ابف حجر ،  دار الفكر ، بيروت ،ط

دار الفكر  (حافظ ثنا اهلل) توجيو القاري إلى القواعد والفوائد األصولية والحديثية واإلسنادية في فتح الباري، الزاىدي 
. ، دمشؽ ، د ط، د ت  

 . حمب ، اإلسالمية المطبوعات مكتبة،  الدمشقي الجزائري طاىر ،  األثر أصوؿ إلى النظر توجيو
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 أبو: ت 1997 ، 1 ، طبيروت، العممية الكتب دارصنعاني ، اؿ األمير ، األنظار تنقيح لمعاني األفكار توضيح
 . عويضة بف محمد بف صالح الرحمف عبد

:  ، تـ1996 ، 1، ط الرياض ، والتوزيع لمنشر العاصمة دار ، الصنعاني األمير ، األثر عمـ في النظر ثمرات
 .  عمفة أبي بف صبري بف رائد

ـ 1996 ، 1الحديث المعموؿ، حمزة المميباري ،  دار ابف حـز ، بيروت ، ط
أحمد محمد شاكر :  ، تحقيؽ 1939الرسالة، الشافعي ، القاىرة ، 

 . عطا القادر عبد محمد : تحقيؽ: ، ت 1994، المكرمة مكة ،  الباز دار مكتبة ، البييقي ، الكبرى البييقي سنف
.  تميـ نزار وىيثـ تميـ نزار محمد:   ، دار األرقـ ، بيروت ، تالقاري عمى مال : الفكر نخبة شرح شرح

  مصطفى البغا: ـ ، ت 1987 ، 3اليمامة، بيروت ، ط، صحيح البخاري ، دار ابف كثير
 .محمد فؤاد عبد الباقي : صحيح مسمـ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت  د ط ، د ت ، تحقيؽ 

 عبدالقادر عبداهلل موفؽ: ، ت 1408  ،2 ، طبيروت ، اإلسالمي الغرب ار، ابف الصالح ،  مسمـ صحيح صيانة
 غدة أبو الفتاح عبد : ، ت ـ1995 ، 1ط

 ىػ1403  ،1 ، طلبناف ، العممية الكتب  ، دارالسخاوي،  المغيث فتح

 ـ1993 ،1، العراقي ، دار الكتب العممية ، بيروت،ط(شرح ألفية الحديث )فتح المغيث 

.  فيض الباري عمى صحيح البخاري ، الكشميري ، دار المعرفة ، بيروت ، د ط ، د ت 
 خاطر محمود :  ، ت1995 ، بيروت ، ناشروف لبناف مكتبة ، الرازي ، الصحاح مختار
 أحمد المنعـ عبد فؤاد. د : ،دار الدعوة ، االسكندرية ، ت الحاكـ ، اإلكميؿ كتاب إلى المدخؿ

محمد محيى الديف عبد الحميد : المسودة في أصوؿ الفقو، آؿ تيمية ، دار المدني ، القاىرة ، د ط ، د ت ، تحقيؽ 
  .

 ، النجار محمد ػ القادر عبد حامد ػ الزيات أحمد ػ مصطفى إبراىيـ)،  الوسيط المعجـ :  .238/ 1:المعجـ الوسيط 
  .العربية المغة مجمع :، ت الدعوة دار

 .نور الديف عتر: ـ ، تحقيؽ 1984 ، 3مقدمة ابف الصالح ، دار الفكر، دمشؽ ، ط

  . 1379 ، بيروت ، المعرفة دار، ابف حجر ،  (ىدي الساري )ري البا فتحمقدمة 
  .1392 ، 2 ، طبيروت ، العربي التراث إحياء دار ، لنووي، ا مسمـ صحيح شرح المنياج

 ، 1، دار ابف حـز ، بيروت ، ط ( أبو بكر)كافي  . 146: منيج اإلماـ البخاري في تصحيح األحاديث وتعميميا 
 . ـ2000

 .  1990 ، 3 منيج النقد عند المحدثيف ، محمد مصطفى األعظمي ، مكتبة الكوثر ، السعودية ، ط
ـ ، 1981 ، 3 ، نور الديف عتر ، دار الفكر ، دمشؽ ، طمنيج النقد في عمـو الحديث

 رمضاف الرحمف عبد الديف محيي. د:  ، ت 1406 ، 2 ، طدمشؽ ، الفكر ار ، دجماعة بف ، ا الروي المنيؿ
 ، 2الموازنة بيف المتقدميف والمتأخريف في تصحيح األحاديث وتعميميا ، حمزة المميباري ، دار ابف حـز ، بيروت  ط

.   ـ 2001
. ، الذىبي  الموقظة في عمـ مصطمح الحديث 



 32 

عمي معوض :  ـ ، تحقيؽ1995 ،1ميزاف االعتداؿ في نقد الرجاؿ، الذىبي ، دار الكتب العممية ، بيروت ، ط
وعادؿ عبد الموجود 

ـ ، تحقيؽ نور الديف 1993 ، 2 ، ابف حجر ،  دار الخير ، دمشؽ ، طالنخبة الفكرنزىة النظر في توضيح نخبة 
عتر 
. المدخمي عمير ىادي بف ربيع :  ،ت1984 ، 1، الجامعة اإلسالمية ، المدينة المنورة ، ط حجر بفكت الالف

 . فريج بال محمد بف العابديف زيف. د:  ، ت ـ1998 ، 1 ، طالرياض ، السمؼ أضواءلمزركشي ،  النكت
. ، األبياري ، المطبعة الميمنية، مصر، د ط، د ت(حاشية عمى مقدمة القسطالني)نيؿ األماني 
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